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إهداء 
إىل كّل باحٍث عن حقيقة املعنى

 يف نَْفس اإلنسان وَجْوف الوجود
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متهيد: 

إّن اإلنسان يف وجوده يبحث عن املعنى، ويسعى إىل أن يفهم كّل ما حوله، كّل ما يحدث، كّل ما   
يقال ويُكتب، وكّل ما يُفكَّر ويَُشعر، ويريد أن مينح كّل يشء معناه. ولكن حني يصطدم بأفكار ال معنى لها 
وبكلامت ال تُفَهم يصاب باإلحباط فيرصخ قائال: أريد أن أفهم تلك األمور الالمفهومة، آه إّن رأيس يُؤملني، 
ثّم يُغمى عليه! إنّنا كثريا ما نسمع عبارات نّدعي أنّنا مل نفهم منها شيئا، أو نقرأ كتابا فُنخِرب أنّنا مل نفهم هذا 
الكتاب، أو نكون يف محادثة فنفهم من املتحّدث ما مل يكن يعنيه. وكثريا ما نتلّفظ بأقوال تعّرب عن انحباس 
املعنى داخل اإلنسان وعجز الكلامت عن تحريره، فنقول مثال: بداخيل شعور قوّي أعجز عن التّعبري عنه، 
ال أعرف كيف ميكن أن أرشح لك ذلك، إيّن عاجز عن وصف ذلك الّيشء، إنّه أمر رهيب، ال هو أكرث من ذلك، 
ولكّني عاجز عن إيجاد الكلمة التي أستطيع بها أن أصفه لك، حسنا إنَس األمر! ولكن ماذا يعني كّل ذلك؟ ذلك 

يعني أّن هنالك أمورا تحجب العقل اإلنسايّن عن املعنى. 
واألفكار  األشياء  عىل  يدلّل  ذهب  ُوجد  أن  فمنذ  حقيقة،  هذه  معنوي،  مأزق  يف  اإلنسان  إّن   
بدالالت وأصوات تدّل عىل معانيها، ومل ينفك يبتكر الّدالالت واألصوات كلاّم أوجد شيئا جديدا أو خطرت 
بباله فكرة وأراد التّعبري عنها، ولكّنه كثريا ما يركّب عبارات ال تناسب أفكاره، أو تكون أفكاره تتخطّى حدود 
ألفاظ اللغة، فيولد الغموض ويضيع املعنى، وها هنا يُلجأ للتّأويل فتكرث املعاين وتتصارع األلفاظ ويذوب 
الفكر، ونحتار حينها عالَم سنلقي اللوم، أعىل اللغة التي عجزت عن تجسيد الفكر أم عىل الفكر الذي تناول 

معاٍن تتخطّى كّل ألفاظ اللغة؟ 
الوقوع  عن  معصومة  اللغويّة  االستخدامات  وليجعل  اللغة  قوانني  ليضبط  الّنحو  علم  د  قُعِّ  
العصمة  ولكّن هذه  الخطأ،  الوقوع يف  وليعصمه عن  الفكر  قوانني  ليضبط  املنطق  علم  د  وقُعِّ الخطأ،  يف 
التي يؤّمنها علم الّنحو عصمة لفظيّة ال معنويّة، فتبقى اللغة- رغم ما منحها إيّاه علم الّنحو- واقعة يف 
إنحدارات املعنى. وكذلك حال الفكر واملنطق، فعلم املنطق الّضابط للفكر واملهتم مبعاين األلفاظ ال باأللفاظ 
ذاتها، يبقى عاجزا عن تنظيم املعاين يف الفكر مبا يالئم عامل الواقع، وال يريض اإلنسان-بالطّبع- فكر منظّم 
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املعاين مسلوخ عن الواقع، وهذا االنسالخ عن الواقع يربز بروزا واضحا يف املنطق الرّمزّي الذي حّول الفكر 
إىل رموز جافّة واستعاض عن الواقع مبعادالت رياضيّة بحتة ال تتخلل أّي معنى سوى املعنى املوجود فيها 
أصال. أّما املنطق التّقليدّي فباٍد عجزه أيضا عن احتواء املعاين، ال سيّام يف جدليّة املفاهيم واملاصدقات ويف 

بعض أنواع تعريفاته وقياساته. 
واللغة ال تنفصل عن الفكر واملنطق، وقد تكون اللغة سابقة عىل الفكر وعىل اإلنسان املفكِّر   
تُعّز،  تُهني،  تُؤمل،  تُحزن،  تُفرح،  اللغة تُسحر،  بلغة.  يُفّكر  اإلنسان  الفكر، ألّن  املوضوع لضبط  العلم  وعىل 
تُكرم، تُذل، مُترض، وقد مُتيت. ما أعظم الكالم! وما أغرب اللغة! واللغة مشكلة اإلنسان يف كّل زمان ومكان، 
تصبح مشكلته حني تحمل معنى. إّن الكتب املقّدسة مجموعة من األلفاظ تحمل معاٍن، حاول أصحابها 
التّأويالت ألن كتب الله حاّملة أوجه، فظهرت  أن يستخلصوا معانيها الحّقة، فتعددت التفسريات وكرثت 
املذاهب والفرق ونشأ الّرصاع بينها وانترشت الحروب واملذابح وسالت أنهر الّدماء بني املسلمني واملسيحيّني، 
بني الكاثوليك والربوتستنت، بني الّسّنة واملعتزلة، بني الّشيعة والخوارج، وبني الّسّنة والّشيعة، ألّن كّال من 
غريه،  إليه  توّصل  الذي  املعنى  عن  مختلف  القرآنيّة  واأللفاظ  اإلنجيليّة  لأللفاظ  معنى  إىل  توّصل  هؤالء 

فاملعنى هو مشكلة األديان الرّئيسة، ومشكلة الّنصوص الّدينيّة الوحيدة التي ألجلها أُلّفت ماليني الُكتب. 
الفلسفة من  إذ عانت  الفلسفيّة،  اللغة  يقال عن غموض  الّدينيّة  اللغة  يقال عن غموض  وما   
مشكلة غموض معانيها منذ العرص اليونايّن إىل عرصنا الحاّيل، حتّى بدأ دارسوها يتأفّفون منها ومن صعوبة 
املرء  العاّمة منهم، فليك يفهم  البرش، هي ال تعني  الفلسفة يف قفص، واعتربت لخواص  فهمها، فُوضعت 
الفلسفة عليه أن يكون فيلسوفا، ولكن هل فهم الفالسفة أنفسهم؟ وهل استطاعوا أن يفهموا أفكار بعضهم 
بعضا؟ ال أعتقد ذلك، وإّال ملا تعددت تأويالتهم لفلسفة فيلسوف سابق العهد؟ هنا تجد الفلسفة نفسها يف 
مأزق لغوّي وورطة أداتيّة. الفلسفة يف أزمة وحياتها مهّددة بالخطر، فالكّل يرصخ من بعيد: اقتلوا الفلسفة 

أو دعوها تذهب إىل مصّح عقّيل! 
لقد اعتنى الفالسفة القدامى مبسائل غري واقعيّة وراحوا يُلِبسونها أثوابا لغويّة تتعرّث بها املعاين،   
مراعني يف إنتاج فكرهم قوانني املنطق أساسا لكّل تفكري فلسفّي، غري أّن أفكارهم ولدت بال معنى، أو غامضة 
املعنى، أو متعّددة املعاين، لكونها أفكارا تجاوزت حدود اللغة واملنطق، هذا فضال عن أّن قوانني املنطق 
أنّها ال تراعي  الفلسفّي فيها مغالطات يف املعنى، ففي املنطق مسائل غري منطقيّة! أي  التّفكري  املُتَّبع يف 
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منطق الفكر والواقع من حيث املعنى. تنبّه فالسفة العرص الحديث إىل مشكلة الفلسفة اللغويّة، جاعلني 
اللغة موضوع الفلسفة األهم، ومعتربين أّن سائر مشكالت الفلسفة كانت نتيجة عدم مراعاة قوانني اللغة 
واملنطق، وكَرُث الحديث عندهم عاّم له معنى وما ليس له معنى، ولكّنهم توّصلوا يف كثري من مسائلهم إىل 

ما فّروا منه، أي إىل أفكار وكلامت وقواعد منطقيّة ليس لها معنى.
يف هذا الكتاب سأعرض فلسفة املعنى يف الفكر واللغة واملنطق، وأعني بفلسفة املعنى فحص   
د بلغة ويُنقل إىل فكر آخر، والبحث عن سبب ديناميكيّة  للمعنى املتقلّب عندما يكون يف الفكر وبعد أن يُجسَّ
هذا املعنى بني الفكر واللغة، وعن مصدر اقتناء اللغة معانيها، وصلتها بالواقع واملنطق، وأيضا فحص ملدى 
معنويّة مسائل املنطق، ومدى عالقتها بالفكر والواقع يف استخراج معانيها. وهذا الفحص الفلسفّي للمعنى 
بالّنظرة  الّدوال واملدلوالت، وأعني  العالقة بني  الفكر واللغة واملنطق، سيكون نظرة إىل جدليّة  املتواجد يف 
االكتفاء ببعض املسائل واألمثلة الفكريّة واللغويّة واملنطقيّة التي تكفي إليصايل إىل أهداف دراستي هذه، 
وعنيت بالّدوال ما يُستخدم لإلشارة إىل املدلوالت حامال معانيها من كلامت وجمل لغويّة ومفاهيم وتعريفات 
وقضايا منطقيّة، وعنيت باملدلوالت كّل ما من شأنه أن يُعربَّ عنه بالّدوال من أفكار ومشاعر ووقائع يف العامل 

الخارجّي. 

أ – أهمّية املوضوع واألهداف وأسباب االختيار: 

كَرُثت الّدراسات- القدمية منها والحديثة-التي تناولت قضيّة املعنى بالبحث، من دراسات بالغيّة   
ونقد-أدبيّة تصّب اهتاممها عىل عالقة اللفظ باملعنى، ويف أّي منهام يكون الّشأن أيف املبنى أم املعنى؟ ومن 
التي تعّرب  دراسات لغويّة وفقه-لغويّة اعتنت بالبحث يف كيفيّة تكّون األلفاظ باعتبار املعاين واملدلوالت 
عنها، ومن دراسات نحويّة حاولت أن تثبت مدى تأثري اإلعراب مبعاين الجمل، ومن دراسات فلسفيّة بحثت 
يف مصدر املعرفة العقليّة ومن أين تتأىّت معاين الفكر؟ ومن دراسات يف األلسنيّات ربطت بني العمليّات 
اللغويّة ومدى  املعاين  بيّنت نسبيّة  اللغة واملنطق  اللغويّة، ومن دراسات يف فلسفة  والّصياغات  الفكريّة 
حاجة األلفاظ إىل منظومة منطقيّة يك تستقيم معانيها... ولكّن كّل هذه الّدراسات- رغم اعتنائها مبسألة 
املعنى ورغم الّنتائج الهاّمة التي توّصلت إليها- قد تناولت مسألة املعنى من ناحية ضيّقة، مسلّطة الّضوء 
عىل زاوية صغرية من العنارص التي ال نفهم حقيقة املعنى إّال برتابطها، ومن تحليلها لعنرص واحد توّصلت 

هذه الّدراسات إىل نتائجها يف استحضار حقيقة املعنى، وحقيقة الّصلة بني الّدوال واملدلوالت. 



12

هذه الّدراسة توليفة شاملة للعنارص التي توصلنا إىل حقيقة املعنى، وربط بني الفكر واللغة،   

هذا  بني  العالقات  تكوين  يف  ومصدرها  املعنى  ألزمة  وفحص  واللغة،  املنطق  وبني  واملنطق،  الفكر  وبني 

الثّالوث العنارصّي للمعنى، العتقادي أّن املعنى أغرقته الّدراسات الّسابقة بالخصوصيّة والّنسبيّة وتوّصلت 

به إىل حائط مسدود، ألنّها مل تأخذ يف اعتبارها أهّميّة الّصلة الثّالثيّة بني الفكر واللغة واملنطق يف توضيح 

إشكاليّة املعنى، وأهّميّة أن نُفلسف املعنى ونتفّحصه يف مواضع الّدال واملدلول. وها هنا تكمن أهّميّة هذه 

الّدراسة، وهذا ما يسّوغ يل االشتغال بها، إذ ليست غايتي من هذا البحث أن أعرض آراء فيلسوف يف نظريّة 

املعنى، وال غايتي إطالع القارئ عىل إشكاليّة املعنى يف مسألة من املسائل الفكريّة أو اللغويّة أو املنطقيّة، 

وال هي كذلك تسليط الّضوء عىل حيّز من أحياز الّنقاشات األدبيّة أو الفلسفيّة الدائرة حول قضيّة املعنى 

وجدليّاتها. ولكّن أهّميّة هذا البحث والجديد يف هذه الّدراسة يتمثّل يف أنّها محاولة جاّدة للكشف عن أزمة 

املعنى يف مختلف الّنواحي التي يُعّد املعنى أساسا لفهمها ومن صلب موضوعاتها والتي غفلت الّدراسات 

عن بعضها، وفحص فلسفّي لتشخيص هذه األزمة وتبيان املواضع التي تؤّدي إىل موت املعنى أو التباسه أو 

إفساده. وعىل ذلك، فإّن غايتي من اختيار هذا البحث تتمثّل يف هذه األهّميّة. 

  

هذا فيام يتّصل بأهميّة الّدراسة. أّما األهداف - وهي األفكار التي أوّد إيصالها بعرض املضامني-   

فأوجزها بنقاط خمس:

األهّميّة، . 1 بهذه  الفلسفة  مسائل  عالقة  وعىل  واملنطق،  واللغة  الفكر  يف  املعنى  أهّميّة  عىل  التّأكيد 

واإلشارة إىل ما ليس له معنى يف الفكر الفلسفّي. 

تبيني قيمة املعنى يف تحديد األلفاظ واألفكار، ومدى عالقة اللفظ بالفكر يف انحباس املعاين أو ظهورها . 2

الفاسد. 

إنصاف الجدل حول مصدريّة تكّون الكلامت، وتخليص اللفظ واملعنى من املدلوالت.   . 3

اللغة . 4 املنطق دور  إغفال  والّرياّيض، ومدى  التّقليدّي  املنطق  املعنوّي يف بعض مسائل  العجز  إظهار 

والواقع يف إنتاج معاين الفكر. 

إبراز صلة املنطق باللغة، ورضورة االستفادة من هذه الّصلة يف إصالح الفساد املعنوّي الفكرّي. . 5
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إليها. وبقي أن أشري-تحت هذه  التّوّصل  أوّد  التي  العاّمة  الكربى والّنتائج  هذه هي األهداف   
الّنقطة- إىل األسباب والعوامل التي دفعتني إىل اختيار موضوع الكتاب، والتي تتمثّل بأسباب خمسة: 

إّن إشكاليّة املعنى يعرتيها الكثري من الغموض واملالبسات التي بحاجة إىل إزالة وتوضيح.. 1
التي . 2 الغاية  الفهم هو  ألّن  خاّصة،  الفلسفة  ولدارس  عاّمة  للّدارس  أهّميّته  له  ذاته  بحّد  املعنى  إّن 

يبتغيها كّل طالب علم، وما الفهم سوى التقاط املعنى الّصائب ملا يُقرأ أو يُسمع. 

إّن مسألة العجز عن الوصول إىل معنى أو إخراجه أو فهمه أو تعّدده يف سياقات ومواقف ملسألة . 3

شغلت تفكريي مذ كنت يف الّسنة األوىل من دراستي الجامعيّة، فأحببت أن يكون هذا الكتاب إجابة 

عن أسئلة لطاملا حرّيتني يف الّسنوات املاضيّة. 

إّن عشقي للغة وميويل إىل الّدراسات اللغويّة واملنطقيّة وخويف عىل الفلسفة من الّضياع، دفعني إىل . 4

اختيار هذا املوضوع، فضال عن كوين معلّام للغة العربيّة والفلسفة وعلم املنطق. 

الذي . 5 الوقت  عندنا، يف  بالفلسفة  املشتغلني  لدى  واملنطق  اللغة  بفلسفة  املختّصة  الّدراسات  تراجع 

تتزايد فيه الحاجة إىل مثل هذه الّدراسات. 

 

ب – إشكالّيات الّدراسة: 

هنالك العديد من التّساؤالت العريضة التي تُطرح تحت موضوع بحثنا، وهي التّساؤالت التي   

حّددت أهداف البحث لإلجابة عنها، وسأبذل أقىص جهدي يف دراستي هذه ألمتّم أجوبة كافّة أسئلة البحث 

وفروضه إمتاما أتوخَّى املوضوعيّة فيه، ومحرتسا من إصدار أحكام متّرسعة ال متّت إىل العقل العلمّي بصلة. 

وتتمثّل إشكاليّات الّدراسة باألسئلة التّالية: 

الفلسفة معنويّة لغويّة؟ ما  أهّميّتها؟ هل مشكلة  الفلسفّي؟ ما  بالفكر  املعنى  ما صلة قضيّة   

املسائل الفلسفيّة املتجرّدة عن املعنى؟ هل قوانني املنطق استطاعت أن تقنن املعنى يف الفكر الفلسفّي؟ أّي 

عالقة بني املعنى واللفظ؟ من أين تكتسب األلفاظ معانيها؟ هل مثّت ألفاظ بال معاين؟ هل مثّت معاٍن بال 

ألفاظ؟ ما عالقة اللفظ بالواقع؟ ما عالقة اللغة بالفكر؟ ما املدلول الذي تشري إليه معاين اللغة؟ أهو الفكر أم 

الواقع؟ هل ميكن أن تشري اللغة إىل نفسها؟ هل ميكن أن يغدو الّدال مدلوال؟ كيف ذلك؟ هل يستطيع الّدال أن 
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يتحّرر من مدلوالته؟ متى؟ هل توجد دوال بال مدلوالت؟ هل توجد مدلوالت بال دوال؟ ملاذا يعجز الفكر 
عن إخراج املعاين؟ ملاذا تعجز اللغة عن تجسيد املعاين؟ أمن الفكر العجز املعنوّي أم من اللغة؟ هل ميكن 
اللغة  الّشعور؟ هل  تعّرب عن  أن  الكلامت  ملَ ال تستطيع  ملاذا؟  ذاته؟  املعنى  العجز من طبيعة  يكون  أن 
محدودة؟ هل الفكر محدود؟ هل املعنى محدود؟ ما حدود كّل منهم؟ ما عالقة اللغة باملنطق؟ ما عالقة 
املنطق بالفكر؟ من أين يستمّد املنطق معانيه؟ أمينح املنطق الفكر معاٍن أم هو مجرّد أداة تنظّم معاين 
الفكر؟ ما صلة املفهوم باملاصدق من حيث املعنى؟ ما األزمة املعنويّة يف هذه الّصلة؟ هل توجد مفاهيم 
بال ماصدقات؟ هل توجد ماصدقات بال مفاهيم؟ هل التّعريف املنطقّي دقيق املعنى؟ ملا توجد مدلوالت 
واقعيّة ال ميكن تعريفها منطقيّا؟ ما معنى الّصدق يف القياس؟ هل الّصدق يف القياسات املنطقيّة له معنى؟ 
أهذا املعنى فكرّي أم واقعّي أم رمزّي؟ هل هو معنى محجوز داخل دائرة املنطق؟ فإن كان كذلك، ما فائدة 
املنطق يف توضيح املعاين وإنقاذ الفكر من التباساتها؟ ما فائدة ترميز القضايا يف املنطق الحديث؟ ألهذه 
الرّموز معنى؟ ما معناها؟ أتنقذ الفكر من زّالته املعنويّة أم تحّرره تحريرا أبديّا من لعنة املعاين واأللفاظ 

والوقائع؟ 

ج – املناهج املُّتَبعة: 

إّن موضوع البحث يفرض عىل الباحث املنهج الذي عليه اتّباعه ، ونظرا لطبيعة الّدراسة التي بني   
أيدينا التي تتطلّب مّنا عرضا وتحليال ومقارنة وتقييام ، فقد اعتمدت فيها مناهج ثالثة ، وهي: 

املنهج التّحليّيل: والذي اعتمدتُه ألحلّل األفكار التي عرضتُها من املصادر واملراجع املُعتَمدة يف هذه . 1
الّدراسة، وألحلّل آراء الفالسفة ونظريّاتهم حول فلسفة املعنى وجدليّة الّدوال واملدلوالت، وألفكِّكها 
ثّم أركِّبها، مفّرسًا إيّاها وشارحا ومعلّقا عليها، ومستعينا ببعض األمثلة من هذه الكتب وتلك الّنظريّات 

التي تدعم وجهة نظري يف هذا البحث. 
املنهج املقارن: والذي اعتمدتُه ألعقد مقارنة وألشيّد مقاربة بني اللغة والفكر، وبني اللغة واملنطق، . 2

وبني الفكر واملنطق فيام يتّصل بعمليّة إنتاج املعاين، وألربط بني التّفسريات الفلسفيّة التي تعارضت 
يف تفسريها لجدليّة الّدوال واملدلوالت. 

املنهج الّنقدي: والذي اعتمدتُه ألقيّم بعض الّنظريّات الفلسفيّة واملحاوالت الفكريّة . 3
البحث وفرضيّاته، مبيّنا مواضع إصابتها ومواضع  التي أجابت عن بعض أسئلة 
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خطئها، وألكشف عن بعض املساوئ التي أدت باملعنى إىل االلتباس والّضياع.

وهذه املناهج الثّالثة- التي عرضُت مواضع استخدام كّل منهج منها- قد تتداخل يف هذه املواضع،    
فليس لكّل فصل أو مبحث من فصل أو عنوان من مبحث منهج خاّص به وبعرض األفكار التي يتخللها، 
بل قد أعتمد منهجني يف عنوان من مبحث، أو أعتمد املناهج الثّالثة يف مبحث، وهكذا. وذلك بحسب ما 

يقتضيه موضوع املبحث املُعالَج وعناوينه. 

د – طريقة الّتوثيق: 

التزمُت يف منت الكتاب باملنهجيّة املُعتَمدة يف تدوين األبحاث العلميّة من حيث فرز العناوين   
وترقيمها، وشكل الفقرات وما يستتبعها، دون أن أرقّم الفقرات يف كّل عنوان. ووضعُت الكالم الذي اقتبستُه 
حرفيّا من املصادر واملراجع بني شولتني صغريتني « »، موثّقا مصدر االقتباس يف حاشية الّصفحة التي ُورِد 
بأسلويب  نقال غري حرّيف  أفكارا  منها  نقلُت  التي  واملراجع  املصادر  قبل  «انظر»  لفظة  زائدا  فيها،  االقتباس 
الّشخّيص، وكنُت قد ذكرُت لفظة «نقال عن» قبل إدراج مرجع ما اقتبسُت منه كالما ُمقتَبَسا من مصدر 
اعتمده املؤلِّف، أّما لفظة «راجع» أو «ارجع إىل» التي يجدها القارئ ُمدَرجة قبل بعض الكتب املذكورة 
يف الحاشية فهي صيغة أوّجه بها القارئ إىل كتب من شأنها أن توّسع معارفه يف مسألة ذكرتُها اختصارا. 
وأدرجُت يف الحوايش بعضا من التّعليقات الالزمة، غري أيّن تجّنبُت التّعريف باألعالم من فالسفة ومفّكرين 
ولغويّني، وذلك لكرثتهم، فلم أذكر تعريفا بأحد منهم كيال متتلئ الحوايش كالما تكرث به صفحات الكتاب. 
وقد اعتمدُت األعداد (1، 2، 3...) يف ترتيب مضامني الحوايش، وكّررُت هذه األعداد بدًء من العدد 1 يف كّل 

صفحة جديدة. أّما قامئة املصادر واملراجع فاعتمدُت الّرتتيب األلف بايّئ يف توثيقها. 

ه – الّصعوبات التي واجهتها إثر اإلعداد: 

إّن عمال يخلو من الثّغرات والّشوائب عمل لن يتّم أبدا، فال يشء كامل ما خال الله سبحانه. ألجل   
ذلك قد يقع القارئ لدراستنا هذه عىل زلّة فكريّة أو غموض لغوّي أو سوء فهم مّني أو نقص وضعف يف 
حيّز من األحياز، وذلك أيّن واجهت صعوبات جاّدة إثر إنجازي هذا العمل، والتي تتمثّل يف أنواع أربعة من 

الّصعوبات التي ميكن أن تعرتض باحثا يف بحثه، وهي: 
ندرة املصادر واملراجع املتعلقة تعلّقا مبارشا مبوضوع بحثي، إذ إيّن عرثت عىل . 1
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أفكار مبعرثة هنا وهناك يف هذا املصدر وذاك املرجع، فكنت مضطّرا ألن أقرأ كتابا بأكمله- قد يزيد 
عىل الثّاممنئة صفحة- بغية العثور عىل فكرة أو عبارة تفيدين يف بحثي أو تغني حّجتي، وكثريا ما قرأت 
كتبا ظانّا أيّن عاثر فيها عىل ما يروي ظأم باحث يف بحثه فأنتهي منها دون العثور عىل كلمة يلوذ بها 
املبتغى. فحاولت قدر استطاعتي أن أنبش األفكار املتعلّقة بالبحث نبشا من كتب الفكر والفلسفة 
واملنطق واللسانيّات واللغة والنحو والبالغة واألدب، وأنا عامل بأّن الكتب املفرزة تحت هذه العناوين 
ألكرث من كثرية، فاقترصت عىل ما تيّرس يل قراءتها، متيّقنا أْن هنالك مصادر ومراجع مل أسطع االستحواذ 

عليها تتخلّل أفكارا تُسمن هذا العمل. 
غموض لغة بعض املصادر واملراجع املُعتَمدة وصعوبة فهمها بيرس، ال سيّام أّن الكثري منها مرتجم. . 2

ونحن نعلم مدى صعوبة لغة كتب املنطق وفلسفة اللغة، وندري الغموض الذي قد يكتنف املعاين 
املرتجمة من لغة إىل أخرى. فبذلت جهدا وافرا يف تحليل مضامني هذه الكتب، لكيال أذكر فكرة أو 

أعلّق عليها أو أنقدها أو أقارنها بفكرة أخرى دون أن أكون قد استوعبتها وهضمت لبابها. 
كتب . 3 واعتامد  ذاتها،  املصادر  تيك  عىل  الحصول  لتعّرس  مراجع  يف  وردت  مصادر  من  أقوال  اعتامد 

مرتجمة لتعّرس الحصول عىل تيك الكتب بلغتها األصليّة سوى كتابني أحدهام باللغة الفرنسيّة وآخر 
باللغة اإلنجليزيّة. 

هي ذا الّصعوبات التي واجهتها إثر إعداد الكتاب، محاوال تجاوزها ألمتّم هذه الّدراسة املتواضعة   
التي بذلت لها الجهد والوقت، فإن أخطأت فمن نفيس، وإن أصبت فبفضل من الله.

و – الّدراسات الّسابقة يف املوضوع: 

لقد نّوهت أثناء حديثي عن أهّميّة املوضوع إىل أّن الّدراسات التي أُلفت حوله ال تعدو أن تكون   
دراسات اختصت بفلسفة املعنى عند فيسلوف ما، أو باللغة واملنطق عند هذا املفّكر أو ذاك، أو بحيّز ضيّق 
يف جدليّة الّدوال واملدلوالت، دون عقد مقارنة وال تقييم وال ربط بني عنارص املعنى، وال مزج بني وجهات 
الّنظر. وقد توّصلْت هذه الّدراسات إىل نتائج يف فلسفة املعنى اعتربْت أنّها حاسمة ودافعت عنها دون أن 
تأخذ بعني االعتبار الّشّق الذي تكتمل الحقيقة به، ناهيك عن أّن الّدراسات التي تناولت فلسفة املعنى 

تناولته يف اللغة حرصا، أو يف اللغة واملنطق عند فالن، أو اكتفت بعقد مقارنة بني الفكر واللغة. 
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وليك ال يبقى الحديث معلّقا باملفاهيم فإليك بعض ماصدقاته. هنالك دراسة تشبه عنوان بحثنا   
ولكّنها مختّصة بآراء لودفيغ فيتجنشتني، وهو كتاب «املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني» لرشيد 
الحاج صالح، هذه الّدراسة توليفة شاملة آلراء فتجنشتني يف اللغة واملنطق واملعنى كام أبداها يف كتابيه 
«رسالة منطقيّة فلسفيّة» و»بحوث فلسفيّة»، وما كانت نتائج هذا البحث سوى إشادة بعبقريّة فتجنشتني 
وبالجديد الذي جاء به يف اللغة واملنطق واملعنى، مع أّن قارئ كتاب رشيد أو قارئ كتايب فتجنشتني اللذين 
اعتمد عليهام رشيد يرى أّن اهتامم فيتجنشتني يف مسألة املعنى ينصّب عىل الواقع وامليتافيزيقا، دون أن 
ينصّب عىل اللغة واملنطق إّال بالقدر الذي يثبت فيه أّن التّشويش املعنوّي يف مسائل الفلسفة امليتافيزيقيّة 

مرّده إىل سوء استخدام اللغة واملنطق. 
دراسة أخرى ذات صلة مبوضوعنا لخالد سعيد كموين عنوانها «املحاكاة دراسة يف فلسفة اللغة   
آراء  املحاكاة وتعرض  نظريّة  املدافع عن  عنوانها- تقف موقف  باٍد من  العربيّة»، وهي دراسة- كام هو 
مثبتيها من الفالسفة واملفّكرين العرب، أي أنّها دراسة سلّطت الّضوء عىل حيّز ضيّق من أحياز جدليّة الّدوال 
اللغة  ألفاظ  الطّبيعة، أي أن  بأّن مصدريّة تكّون األلفاظ مرّده إىل أصوات  القائل  الحيّز  واملدلوالت وهو 
طبيعيّة ومعانيها تولد من رحم الواقع، دون أن تنّوه هذه الّدراسة- ولو مجرّد التّنويه- إىل وجود وجهات 
نظر تخالفها مثل نظريّة اعتباطيّة الّدوال عند دو سوسور، والتي باجتامعها إىل تلك تكتمل حقيقة الّدوال، 

وباالعتناء بإحداها نحصل عىل جزئيّة دالّيّة، وال يجوز تعميم النتائج الجزئيّة ووضعها موضع الكّل. 
وأكتفي بهاتني الّدراستني منوذجا عىل كثري من الّدراسات التي اعتنت بجانب واحد ماّم اعتنيُت   
به يف هذا البحث، وغفلْت عن الّربط بني العنارص املعنويّة وبني وجهات الّنظر، مثل دراسة بول شوشار 
«اللغة والفكر» التي اقترصْت عىل توضيح العالقة بني هذين العنرصين، أو مثل دراسة روبري مارتان «يف 
سبيل منطق للمعنى» التي حاول فيها إصالح املعنى بقوانني املنطق، أو كدراسة جامل حمود التي اعتنى 
فيها باملعنى اللغوّي يف فلسفة راسل «املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل منوذجا»، أو نحو 
دراسة أحمد عطيّة «ريكور والهريمينوطيقا» التي نقرأ يف أحد عناوينها «قراءة يف فلسفة املعنى عند بول 
ريكور» وأّن بول ريكور «فيلسوف املعنى» ثّم نجد الكاتب ميأل كتابه بعد ذلك بفلسفة ريكور الّسياسيّة 

واألخالقيّة وينقل بعض محادثاته مع غابرييل مارسيل!
وال  جهدهم،  أصحابها  عىل  أنكر  وال  الّدراسات،  هذه  انتقاد  صدد  يف  لسُت    
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أغبط نتائج بحوثهم التي استفدُت منها الكثري واعتمّدُت كتبهم مراجعا لدراستي، ولكّني أتطرّق إىل هذه 
التّعليقات عىل الّدراسات الّسابقة- وال أقول يف املوضوع بل يف جانب من جوانب املوضوع- ألثبت الجديد 
يف هذه الّدراسة الذي غفلت عنه الّدراسات، وهو مسألة الّربط بني العنارص والتّفسريات التي أرشُت إليها 

يف أهّميّة املوضوع. 

و – محتويات الكتاب: 

له، وأسئلة  وعرضت فيها أهميّة املوضوع وأهدافه وما يسّوغ يل االشتغال به، وأسباب اخياري  املقّدمة: 

البحث وفرضيّاته، واملناهج التي اعتمدتها يف معالجته، وطريقتي يف كتابته، والّصعوبات التي واجهتني يف 
كتابته والعرثات التي اعرتت املوضوع، والّدراسات الّسابقة يف املوضوع، وإىل أين انتهت، ثّم توصيف خطّة 

البحث وعرض أقسامه وعناوين فصوله، منتهيا بإبداء الّشكر ملن أعانني يف إمتام هذه الّدراسة. 

الفصل األّول:  فلسفة الفكر وجدلّياته املعنويّة: 

املبحث األّول: الفكر والفلسفة واملعنى: 
أ – الفلسفة علم فكرّي غايته املعنى. 

ب –  املعاين الفكريّة بني الواقع وامليتافيزيقا. 
ج – فحص معنوّي للفكر الفلسفّي. 

املبحث الثّاين: املعنى بني الفكر واللغة: 
أ – أهّميّة عالقة الفكر باللغة يف توليد املعاين. 

ب – ما سبب انحباس املعنى يف الفكر؟ 
ج – بيان حدود الفكر واللغة. 

املبحث الثّالث: منطق الفكر واملغالطات الفكريّة: 
أ – علم املنطق واإلصالح الفكرّي. 

ب – عندما ينحرف الفكر عن قوانني املنطق. 
ج – األزمة املنطقيّة ملعاين الفكر.

الفصل الّثاين: املعاين واملدلوالت يف اللغة وفلسفتها: 

املبحث األّول: ما عالقة األلفاظ مبعانيها؟ 
أ – اللغة صوت الواقع وصورة الفكر. 
ب – اعتباطيّة الّدال اللغوّي ومدلوله. 
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ج – املعنى الثّابت واملعاين املتحّولة.
د – نسبيّة األلفاظ واملعاين.

ه – اللغة الصفر والمعنويّة األلفاظ. 
و – امليتا لغة دالّيّة وامليتا معنى. 

املبحث الثّاين: املعنى بني اللغة واملنطق: 
أ – منطق املعنى يف نحو اللغة. 

ب – إنحدارات املعنى يف علم الّنحو. 
ج – حاجة علم الّنحو إىل املنطق. 

د – حاجة علم املنطق إىل لغة نحويّة.
ه – لغة البالغة ومنطق املعنى.  

املبحث الثّالث: املشكلة اللغويّة يف الفلسفة:
أ – لغة الفلسفة وفلسفة اللغة. 

ب – البحث عن معنى يف اللغة الفلسفيّة. 
ج – حاجة الفلسفة إىل إعادة الّنظر يف لغتها. 

الفصل الّثالث: فلسفة املعنى يف املنطق الّتقليدّي والّرياّيض: 

املبحث األّول: العجز املعنوّي يف املنطق التّقليدّي:
أ – التباس املعاين يف الحدود واملفاهيم واملاصدقات. 
ب – محدوديّة التّعاريف املنطقيّة يف تبيان املعنى.  

ج – المعنويّة قضايا املنطق يف أقسامها وصدقها. 
د – مغالطات املعنى يف قياسات املنطق. 

املبحث الثّاين: املنطق الّريايض ونهاية املعنى: 
أ – هل للرّموز الّرياضيّة معنى ومدلول؟

ب – اختناق املعنى يف داّالت القضايا. 
ج – الحصار املعنوّي يف صدق القياسات الّرياضيّة. 

د – موت املعنى وانحراف املنطق عن هدفه. 

الخامتة: توليفة للموضوع واستنتاجات نهائيّة، وفتح آفاق جديدة للموضوع بطرح تساؤالت غامضة.

كتابا  للمتعلّمني  كان  من  إىل  بالّشكر  أتوّجه  أن  الّنهاية سوى  يف  يسعني  وال   
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وللّسائلني جوابا ولتالميذه أبا، إىل من عشقت الفلسفة عىل يده، وقبض عىل املنطق واللغة بيده، إىل أستاذي 
ومعلّمي وقدويت يف العلم األستاذ الّدكتور عيل دحروج، إليه شكري وامتناين أن وّجهني الوجهة الّسليمة 
إلنجاز هذا العمل. واوصل شكري إىل كّل معلّم أبان يل بفكره قيمة الفلسفة يف حياة اإلنسان، وقدح يف 
عقيل شغفا يف البحث عن حقائق األمور، وأعظمها عنرصا اإلنسان: فكره ولغته. واوصل شكري أيضا إىل كّل 
من أسهم- من قريب أو بعيد وبقصد أو دون قصد- يف إنجاح هذه الّدراسة وإغنائها أن أبدى فكرة أو نقدا 
لفكرة أو تعليقا، أو نطق بكلمة واحدة فتحت آفاق تفكريي، أو شّجعني عىل الخوض يف املوضوع وأشعل يف 
الّروح تحفيزا معنويّا تقوى به الهّمة. هذا وأسأل الله الذي ما آمن به إّال متفّكر عاقل وما كفر به إّال متكّرب 
جاهل أن يوفّقني إىل ما يحبّه ويرضاه من قول وعمل، وأن يلهمني الّسداد فيام يخطّه املداد، وأن يهديني 

إىل سبيل الرّشاد، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، عليه التّوكّل وحده. 

عبدالرّحمن الّشويل 

بريوت،  15 \9\ 2015
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دالالت الرّموز املذكورة يف البحث: • 

          : رابط الّرشط يف املنطق الّرياّيض. 
         : رابط الوصل يف املنطق الريايض، ويشري إىل كل سور كّيل عند فالسفة التحليل املعارص. 

        : رابط الفصل يف املنطق الريايض، ويشري إىل بعض سور جزيّئ عند فالسفة التحليل املعارص. 
         : رابط الّسلب.

         : رابط التّشارط. 
          : نستنتج (قبل نتيجة قياس تقليدي).

أ، ب، ج، د...: متغرّيات قضايا. 

س: متغرّي يف دالّة قضيّة. 

ص: صادقة. 

ك: كاذبة. 
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الفصل األّول

فلسفة الفكر وجدلّياته املعنويّة
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املبحث األّول

الفكر والفلسفة واملعنى

أ – الفلسفة علم فكرّي غايته املعنى: 

لسنا ذاهبني إىل ابتكار تعريف جديد للفلسفة، وال نوّد أن نكبت عىل أنفاس الفلسفة ونسّد   
عليها أبواب املعرفة ونحرص مهّمتها يف تحليل اللغة وتصنيف األلفاظ بني ما له معنى وما ليس له معنى، 
كام فعل أصحاب الّذّريّة املنطقيّة وفالسفة التّحليل، بل إّن كّل ما نريده- تحت هذا العنوان- هو إيضاح 

هويّة الفلسفة الفكريّة التي زّورها أصحابها بكرثة تعريفاتهم لها. 
أن يتفلسف اإلنسان يعني أنّه يفّكر يف يشء ما بغية فهمه، أي يف سبيل استحواذه عىل معنى   
هذا الّيشء املُفكَّر فيه. هذه الهويّة الفكريّة املعنويّة للفلسفة لتجدها قابعة يف سائر عصور التّفلسف مهام 
يقول  إمعان فكره.  اإلنسان من  غاية  الفهم  وتفاوتت هياكلها(1)، ألّن  مبادئها  وتباينت  مناهجها  اختلفت 

يوهان غوستاف درويزن: «إّن الفهم هو أكمل معرفة وصلتنا نحن البرش»(2). 
فالفلسفة مؤّسسة عىل العقل سواء أكان مصدرا للمعرفة، أم أداة للمعرفة، أم   
واألسئلة  للمشكالت  أم طارحا  املعرفة،  واإلنسان صاحب  للعامل  أم خالقا  للمعرفة،  محّال 

1 ـ ال أريد ها هنا أن أعرض مذاهب الفالسفة عرب العصور وكيفيّة تناولهم ملسائلهم وغايتهم من هذا التّناول ألثبت هويّة الفلسفة، ألّن 
ذلك يكون حشوا ال طائل من ذكره، فضال عن أنّه قد يأخذ حيّزا يستغرق صفحات الفصل برّمته. ونحن يف غنى عن ذلك، ودارس الفلسفة 
قادر عىل اسرتجاع هذه املذاهب يف ذهنه مشّخصها بالهويّة التي ذكرنا ليتبنّي له حقيقة ما نصبو إليه. فسواء أكان موضوع الفلسفة الوجود 
مبا هو موجود يف العصور اليونانيّة بغية فهم هذا الوجود وتحصيل معناه، أم كان الله يف العصور الوسطى بغية إمعان الفكر يف الّدين 
وتجسيد معنى اإلميان غري املنازع ملعاين العقل املَُفكِّر، أم كان اإلنسان يف عصور الّنهضة والتّنوير وصّب الفكر عليه الستنباط معنى الحياة 
والحّريّة، أم كان اللغة يف العصور الحديثة واملعارصة وتحليلها فكريّا لتحديد معاين ألفاظها، كان- يف كّل ذلك- فعل التّفلسف واحدا هو 

التّفكري ألجل تحصيل معنى موضوع الفكر. 
2 ـ نقال عن: خالدة حامد، عرص الهرمنيوطيقا أبحاث يف الّتأويل، بريوت، منشورات الجمل، 1435ه/2014م، 44 
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الفلسفيّة، أم مجيبا ومقّدما للحلول أم، أم... فالعقل محور البحث الفلسفّي، وملّا انتبه إليه الفالسفة أصبح 
الطّبّي لعضو من  التّوصيف ما يشبه االستقراء  عملهم ينصّب يف توصيف أدّق تفصيالته، ورأيت يف هذا 

األعضاء(1). 
وقد يعرتض معرتض عىل الهويّة التي نبتغي تجنيسها للفلسفة معتربا أنّها (الفلسفة) فقدت كّل   
هويّاتها وأصبحت مّرشدة منذ أن انفصلت العلوم عنها، وتخلّت عن أّمها وغدت هذه األّم ثكىل، ذلك أّن كّل 
علم يقتيض التّفكري يف موضوعه الذي ُوضع له بغية فهمه واالستفادة منه، وبعد أن انفصلت كّل العلوم عن 
الفلسفة، وكّل علم منها حاز موضوعا، فام بقي للفلسفة؟ ما عساها تدرس الفلسفة؟ ماذا بقي للفيلسوف 

حتّى ميعن التّفكري فيه ويفهمه ويستنبط معانيه؟ 
طُرحْت هذه األسئلة يف القرنني األخريين، وال زالت تُطَرح حتّى لدى داريس الفلسفة أنفسهم   
ومدرّسيها. وكان أصحاب الوضعيّة املنطقيّة وفالسفة التّحليل قد استأثروا باإلجابة حارصين مهّمة الفلسفة 
باالهتامم  [يكمن]  الفلسفة  رامزي: «جدوى  فرنك  يقول  الفكر.  بإنتاج  ال  األفكار  وتوضوح  اللغة  بتحليل 
باللغة، فام يجعل الفلسفة ذات جدوى هو أن تسّخر يف سبيل توضيح أفكارنا»(2). ويقول فتجنشتني: « إّن 
موضوع الفلسفة هو التّوضيح املنطقّي لألفكار. فالفلسفة ليست نظريّة من الّنظريّات، بل هي فاعليّة. ولذا 
يتكّون العمل اإلنسايّن أساسا من توضيحات، وال تكون نتيجة الفلسفة عددا من القضايا الفلسفيّة، وإمّنا هي 
توضيحات للقضايا. الفلسفة يجب أن تعمل عىل توضيح وتحديد األفكار بكّل دقّة، وإّال ظلّت األفكار معتمة 

ومبهمة- إذا جاز لنا هذا الوصف»(3). 
أصبحت فكرة املعنى محور الفلسفة املعارصة، إذ مل يكتِف فالسفة التّحليل بجعل املعنى غاية   
فعل التّفلسف، بل أصبح املعنى عندهم ماهيّة الفلسفة وموضوعها األوحد وغايتها يف آن، إىل درجة أن حّد 
بعضهم الفلسفة بأنّها «تحديد املعاين». ولكّنهم اختلفوا بعد ذلك حول تحليل املعنى ذاته، فمنهم من جعله 
موازيا للجزئيّات املوجودة يف العامل الخارجّي، ومنهم من جعله تصّورا ذهنيّا مجّسدا بالكلامت أو الجمل 

والقضايا(4).
1 ـ انظر: أفراح لطفي عبدالله، الفلسفة: فسيولوجيا العقل وعلم ترشيح األفكار، بريوت، دار الفارايب، ط1، 1433هـ/2012م، 11.

2- فرنك رمزي، الفلسفة يف كيف يرى الوضعّيون الفلسفة، 99. نقال عن جامل حّمود، املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل 
منوذجا، الّرباط، دار األمان، منشورات االختالف، ط1، 1432ه/2011م، 32.

3 ـ لودفيغ فتجنشتني، رسالة منطقّية فلسفّية، 4. نقال عن رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، دمشق، دار 
كيوان، ط1، 1426ه/2005م، 63.

4 ـ انظر: رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 109.
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وأيّا يكن فلسنا يف صدد عرض مذاهبهم، ولكن تيك إشارة إىل ما ذهبوا إليه يف حرص جدوى   
الفلسفة بإيضاح األفكار واأللفاظ. وهي وظيفة نفّذتها الفلسفة مذ ُوجدْت، وهي من وظائف الفلسفة التي 
ال تنكر، ولكّنها ليست الوظيفة الوحيدة التي بقيت للفلسفة يف عرص عّجت فيه العلوم وازدحمت. كون 
أّن الفلسفة ال زالت منتجة للفكر، وال سيّام الفكر الّنقدّي، الفكر التّفحّيص، أو قل  الفكر اللامذايّئ(1)، ذلك 
الفكر الذي تتكالب عليه كّل العلوم عندما تجد نفسها يف خطر، أو حينام تقع يف مأزق وجودّي أو أخالقّي 

أو إنسايّن. كّال! مل تغرب الفلسفة ومل تغرق يف بحر األمس. 
فالفيلسوف يبقى له مهّمة تحقيقيّة خاّصة تتمثّل يف اكتشافه املعاين الحقيقيّة ملعارف العامل عىل   
اإلطالق(2). يقول أفراح عبدالله: « إّن الفلسفة يف أرض األفكار قد فاقت كّل املجاالت العلميّة وغري العلميّة 
يف قدرتها الواسعة عىل صنع املفاهيم واألفكار وترشيحها بطريقة(3) تفصيليّة تكشف عن نسيج العالقات 

املتمفصلة الكامنة يف بنية فكرة ما»(4). 
ونحن ال نؤيّد بذلك ما ذهب إليه زيك نجيب محمود يف كتابه «موقف من امليتافيزيقا» الذي   
الخاّص، وذاهبا مذهب  للفلسفة موضوعها  أن يكون  التّحليل، رافضا  املتعّصب لفالسفة  ظهر فيه مبظهر 
فتجنشتني بأّن موضوع الفلسفة يكمن يف توضيح األفكار توضيحا منطقيّا. يقول زيك يف كتابه املذكور: « أّول 
ما نريد أن ننزعه من األذهان هو االعتقاد الباطل بأّن الفلسفة لها موضوعها الخاّص الذي تَثْبُت فيه، شأنها 
يف ذلك شأن سائر العلوم، بل الفلسفة تحليل للعبارات مهام كان مصدرها»(5). ويذهب إىل أبعد من ذلك يف 
موضع آخر قائال: « الفلسفة تحليل لأللفاظ والقضايا التي يستخدمها العلامء والتي يقولها الّناس يف حياتهم 
اليوميّة، فليس من شأن الفيلسوف أن يقول للّناس خربا جديدا عن العامل، ليس من مهّمته أن يحكم عىل 
الطّبيعة  فعامل  به.  اختّص  الذي  علمه  يف  كّل  العلامء،  هم  آخر،  فريق  به  يقوم  الحكم  هذا  ألّن  األشياء، 
الّسلوك، وهكذا. بل  الّنفس أوىل منه بالتّحّدث عن قوانني  أوىل منه بالتّحّدث عن قوانني الطّبيعة، وعامل 

1 ـ نسبة إىل «ملاذا» وهو سؤال الفلسفة الذي متى تساءله العامل عن علمه غدا فيلسوفا.
.I.A Richards, and C.K Ogden, The Meaning of Meaning, New York, A Harvest Book, 170 :2 ـ  انظر

3 ـ الّصواب لغة أن يقال: وترشيحها ترشيحا تفصيليّا، دون أن يُستبدل املفعول املطلق بكلمة «بشكل».
4 ـ أفراح لطفي عبدالله، الفلسفة: فسيولوجيا العقل وعلم ترشيح األفكار، 20.

5 ـ زيك نجيب محمود، موقف من امليتافيزيقا، بريوت، دار الّرشوق، ط2، 1403هـ/1983م، 17. 
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مهّمة الفيلسوف أن يحلّل ويوّضح املعاين»(1).
نحن ال ننكر مهّمة التّحليل- كام سبق وقلنا- عىل الفيلسوف، ولكّنها ليست املهّمة التي تجعل   
الطّبيعة  الفكرّي هذا يف  إنتاجه  الفيلسوف أن ينتج فكرا، وأن يتدّخل يف  الفيلسوف فيلسوفا، فمن شأن 
والّسلوك اإلنسايّن، له الحّق يف هذا التّدّخل أكرث ماّم لعامل الطّبيعة ولعامل الّنفس، ألّن الفيلسوف ال يضع 
قوانني الطّبيعة وال قوانني سلوك اإلنسان، ولكّنه يفحص هذه القوانني بفكره ويقيّمها ويكشف خفاياها ثّم 
يقّومها. إّن مهّمة الفيلسوف مهّمة بعد- علميّة، إنّه كبومة الليل يظهر يف الظّالم لريى ما مل يَُر يف وضح الّنهار، 

إذ إّن الفيلسوف لريى يف العلوم- كّل العلوم- ما عجز العلامء عن رؤيته. 
فالفلسفة معرفة عامئة عىل الفكر ألنّها تصعد إىل أعىل مراتب الوعي، تدرس الوعي مستقّال بعد   
أن امتأل وفاض يك تكتشف معانيه. فمنطق الفلسفة قائم عىل الفكر، غري أّن منطق الفهم ينظر إىل الفكر 
عىل أنّه مجرّد تصّور عام، وبناء عىل هذه الّنظرة اعتُرب الفكر شيئا ميتا وفارغا ومجرّدا. والواقع عىل الّنقيض 

من ذلك متاما، إذ الفكر مبدأ الحياة، ومن هنا كان له طابع العينيّة وهذا ما يظهرنا عليه سري الجدل(2). 
لعلّنا بذلك نكون قد وصلنا إىل ما أردنا تحديده للفلسفة بأنّها علم فكرّي غايته املعنى، بكونها   
علام ميتاز عن سائر العلوم التي طاملا احتواها، علم يبحث بالفكر ويف الفكر بغية تحقيق الفهم، فهم كّل 
أمر له معنى فكرّي، كّل أمر للفكر قدرة عىل تحصيل معناه، خطوة خطوة، تحليال وتركيبا وتقييام وتقوميا 
بها، ألنّني كنت  االبتداء  التي يجب  البحث عن األمور  وهدما وبناء. قال ديكارت: «مل أجد كبري عناء يف 
أعرف من قبل أّن االبتداء يجب أن يكون بأبسط األشياء وأسهلها معرفة. وهذه األشياء البسيطة هي املعاين 

البديهيّة، الواضحة والبيّنة»(3). 
فيك تحوز الفلسفة عىل هويّتها عليها أن تبدي فكرا واضحا، وحتّى يغدو الفكر واضحا يجب أن   
يصاغ بلغة واضحة. األمر الذي جعل الوضعيّني املنطقيّني وفالسفة التّحليل املعارص يهاجمون الفكر الفلسفّي 
برّمته، زاعمني أّن مسائل الفلسفة- قدميها وحديثها- مسائل خالية من أّي معنى، ألنّها- حسب رأيهم- مسائل 
تحوي أفكارا غامضة ال معنى لها صيغت بلغة مل تراِع قوانني املنطق الوضعّي والّرياّيض الّذرّي. وها هنا 

1 ـ زيك نجيب محمود، موقف من امليتافيزيقا، ص 19.  
2 ـ انظر: إمام عبدالفتّاح إمام، املنهج الجدّيل عند هيجل دراسة ملنطق هيجل، بريوت، دار التّنوير، ط3، 1428هـ/2007م، 230-231.   

3 ـ رينه ديكارت (1060-ه/1650م)، مقالة الطّريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم، ترجمه ورشحه وحّدده مبقّدمة 
جميل صليبا، بريوت، اللجنة الّدوليّة لرتجمة الّروائع اإلنسانيّة، د.ت، 13.
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خلط بني فكر ولغة، أي أّن هنالك فرقا كبريا بني فكر تناول مسألة له القدرة عىل إتيانها ولكّنه صاغها بلغة 
ضيّعت معناها، وبني فكر تناول مسألة ليس من شأنه تناولها وال يف استطاعته خوض خفاياها، فام رعاها 
حّق رعايتها فظهرت هّشة عارية املعنى. ويف سبيل مراعاة هذا التّاميز فرزُت هذا املبحث لفحص الفكر 
الفلسفّي وتبيان زّالته املعنويّة، وفرزُت يف املقابل املبحث الثّالث من الفصل الثّاين لفحص اللغة الفلسفيّة 

وتبيان زّالتها املعنويّة.

ب – املعاين الفكريّة بني الواقع وامليتافيزيقا: 

قلنا إّن هويّة الفلسفة تتحّدد باملعاين التي يستطيع الفكر أن يحوز عليها، غري أّن هذه املعاين   
الفكريّة التي تتمحور الفلسفة حولها بحاجة إىل تحديد، وبكلمة استفهاميّة، ما املسائل التي يستطيع الفكر 
أن يخوض غامرها ويحّقق فهمها ويستنبط حقيقة معناها؟ أهي املسائل الواقعيّة حرصا أم للفكر قدرة عىل 

فهم املسائل امليتافيزيقيّة- فوق الواقعيّة؟ 
فيه  فتخوض  الفالسفة،  عقول  إليه  تتعطّش  الذي  األهم  الفلسفة  موضوع  امليتافيزيقا  كانت   
القدمية  عصوره  يف  اإلنسان  فكر  الالواقعيّة  املسائل  واحتلت  وفهمه،  لتفسريه  ُمجِهدة  فكريّة  محاوالت 
وعصوره الوسطى، بل يحّق لنا أن نقول يف عصوره الحديثة واملعارصة بشكل أو بآخر(1). فليست امليتافيزيقا 

مسائل الّدين فحسب، بل كّل مسألة فوق- واقعيّة تدخل يف حيّز امليتافيزيقا.
فظّل الفكر خائضا يف مسائلها، مانحا لها معنى، حتّى جاء الوضعيّون املناطقة فشّنوا هجومهم   
الّالذع عىل قضايا امليتافيزيقا معتربينها قضايا بال معنى، العتبار أّن القضايا التي لها معنى نوعان: القضايا 
الّرياضيّة البحتة وقضايا املنطق يف جانب، وهي قضايا قبليّة يتوقّف صدقها عىل االستخدام الّصحيح للرّموز 
يتوقّف صدقها  قضايا  آخر، وهي  جانب  العلميّة يف  القوانني  العاّمة وصيغ  التّجريبيّة  والقضايا  واأللفاظ، 
عىل الخربة والتّحّقيق التّجريبّي، وما عدا هذين الّنوعني فقضايا ال معنى لها. وذلك مثل قضايا امليتافيزيقا 
«الوجود روحّي يف طبيعته»، «خلق الله العامل لغاية معيّنة»، «يوجد تفاعل عّيل متبادل بني الجسم والّنفس 
اإلنسانيّة»... فهذه القضايا- برأي الوضعيّني املنطقيّني- ال تحوي أيّة معنى. وهو قول يجّسد عبارة هيوم 
القائل فيها: «إذا أخذنا كتابا يف الالهوت أو امليتافيزيقا املدرسيّة مثال، هيّا نسأل: هل يشتمل عىل برهان مجرّد 

1 ـ من املسائل امليتافيزيقيّة التي تجلّت يف العصور الحديثة واملعارصة مسألة وحدة الوجود عند سبينوزا، ومسألة املوناداة عند اليبنتز، 
ومسألة الّيشء يف ذاته عند كانط، ومسألة الّروح الكلّيّة أو العقل الكّيلّ عند هيجل، ومسألة العود األبدّي عند نيتشه، ومسألة الكينونة عند 

هايدجر، ومسألة األبستيمي عند فوكو. 
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يتناول الكم أو العدد؟ ال. هل يشتمل عىل أي برهنة تجريبيّة ألمور الواقع والوجود املحسوس؟ ال. ألقه إًذا 
يف الّنار ألنّه ال يحوي شيئا غري الّسفسطة والخداع»(1).

وهذا املوقف الّساعي إىل إلغاء امليتافيزيقا كموضوع للفكر الفلسفّي نقرأه مكّررا بصيغة حاّدة   
عند فالسفة التّحليل املعارص، إذ يرى هؤالء أّن امليتافيزيقا كالمها كلّه فارغ... «ال يرسم صورة، وال يحمل 
معنى، وبالتّايل ال يجوز فيها البحث واختالف الّرأي. فلو أردنا أن نقرص كالمنا عىل ما يكون له معنى، وجب 
اطراح الفلسفة التّأمليّة... وما يدور مدارها من صنوف التّفكري، بحيث ال يبقى بني أيدينا يف دائرة العلم 
إّال العلوم الطّبيعيّة والّرياضيّة»(2). وقد حاول فتجنشتني- يف نظريّته الّذريّة املنطقيّة- إلغاء العبارات التي 
ال تقابل الواقع، والتي ال ميكننا التّحّقق من صدقها أو كذبها ألنّها ال تشري إىل وقائع، وبالتّايل فال معنى لها، 

ذلك أّن كّل ما ال يشري إىل واقع ال معنى له(3).

الواقعيّة جاعال منها محّكا  التّجربة  لعلّنا- ونحن نستقري هذه اآلراء- نقابل فكرا يقّدس   
للّنظر يف كّل قضيّة ومسألة تُعرض عىل العقل اإلنسايّن، متناسيا ما يف التّجربة الحّسيّة من لغط وإبهام 
وخداع وقصور. حيث إّن «التّجربة وحدها ال تجيب عن األسئلة املتّصلة بالتّجربة نفسها، وال بّد بالتّايل 
من التامس أجوبة لها يف نظريّة املعرفة التي يفرتض أن تكون خالية من أّي افرتاض مسبق، ما دامت 
تتّخذ من الوعي الخالص نقطة إبتداء لها يف توجيهها نحو املشكالت التي يفرتض أن تكون قادرة عىل 
تقديم أجوبة لها»(4). حتّى برتراند راسل- وهو من كبار فالسفة التّحليل املعارص ورائد نظريّة الّذريّة 
املنطقيّة- يعرتف بحدود التّجربة وقصورها عن إمدادنا باملعرفة، إذ يرى أّن املعرفة التي نحّصلها عن 
طريق الحواس ليست املصدر الوحيد للمعرفة املبارشة، ألّن االقتصار عىل هذا الّنوع من املعرفة يجعلنا 
املايض. ولنتجاوز حدود  املستقبل وشؤون  أمور  الحواسيّة، وعاجزين عن معرفة  باملعرفة  محدودين 
التّجربة الحسيّة الّضيّقة ميّدنا راسل مبصادر أخرى للمعرفة، مثل االستبطان الّصادر عن حواسنا الّداخليّة، 

1 ـ  نقال عن: محمود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة، بريوت، دار الّنهضة العربيّة، د.ت، 122-123.
2 ـ زيك نجيب محمود، موقف من امليتافيزيقا، 3.

3 ـ انظر: رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 117. 
4 ـ  يوسف سليم سالمة، الفينومينولوجيا املنطق عند إدمون هرسل، بريوت، دار التّنوير، 1428ه/2007م، 136.



31

معرفة  إمكانيّة  إىل  راســـــــل  يذهب  بــــل  املـــــاضيّة.  ملعارفنـــا  مصدرا  تشّكل  التي  الّذاكرة  ومثل 
العقل اإلنسايّن بالكلّيّات التي نتوّصل إىل معرفتها مبا تشرتك فيه الجزئيات املحسوسة(1). 

الحواس  يقود  الذي  العقل هو  ألّن  الفكريّة،  للمعارف  الحواس معيارا  أن نجعل  لنا  فال ميكن   
وليس العكس، وكم من معرفة فكريّة يثبتها العقل عىل نقيض ما تثبته لنا التجربة الحّسيّة. يقول الغزاّيل: 
«كيف عرف العقل برباهني- مل يقدر الحّس عىل املنازعة فيها- أّن قرص الّشمس أكرب من كرة األرض بأضعاف 
مضاعفة، وكذلك الكواكب[؟] وكيف هدانا إىل أّن الظّّل الذي نراه واقفا هو متحرّك عىل الّدوام ال يفرت[؟] 
وأّن طول الّصبّي- يف مّدة الّنشء- غري واقف، بل هو يف الّنمّو عىل الّدوام واالستمرار، ومرتّق إىل الّزيادة ترقّيا 
خفي التّدريج، يكّل الحّس عن دركه، ويشهد العقل به[؟] وأغاليط الحّس من هذا الجنس تكرث، فال تطمع 
يف استقصائها، واقنع بهذه الّنبذة اليسرية من أنبائه، لتطلع به عىل أغوائه... ولوال كفاية العقل ّرش الوهم يف 
تضليله هذا، لرسخ يف نفوس العلامء من االعتقادات الفاسدة- يف خالق األرض والّسامء- ما رسخ يف قلوب 

العوام واألغبياء»(2).
فإذا كان العقل هو املصّوب للحواس املحصورة يف حيّز الواقع، فهل عساه أن يتخطّى هذا الواقع    
ليحّصل معرفة ميتافيزيقيّة؟ لقد امتاز اإلنسان بالعقل الذي يُأنسنه ويجعل منه إنسانا، لقد فّكر اإلنسان 
بعقله ُمفّرسا به الكون، كّل ما يحيط به، كّل ما يسمعه، كّل ما يراه، وكّل ما يلمسه، حتّى توّصل إىل ما 
فوق كّل ذلك. وبعبارة فوكويّة: «نحن معرش البرش، نكتشف كّل ما هو خفّي يف الجبال بإشارات وتطابقات 
خارجيّة، بهذه الطّريقة نجد كّل خواص األعشاب وكّل ما يف األحجار. وليس مثّة يشء يف عمق البحار، وال 

يشء يف أعايل القبّة الّسامويّة الّزرقاء ال يقدر اإلنسان عىل اكتشافه»(3). 
لقد ساد االعتقاد الواهم بأّن الواقعيّة تساوي العقالنيّة، وأّن الالواقعيّة توازي   
الالعقالنيّة، فقيل إّن كّل ما يستطيع العقل إثباته أمر واقعّي، وكّل ما يعجز العقل عن 
إثباته أمر ضد واقعّي، وأّن كّل ما يحصل يف الواقع أمر مقبول عقليّا، وكّل ما ال يحصل 
يف الواقع أمر مرفوض عقليّا. ولكن، أليست كلمة «واقع» تعود بجذورها اللغويّة إىل 

1 ـ انظر: جامل حّمود، املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل منوذجا، 223-224.
ط1،  العلميّة،  الكتب  دار  بريوت،  الّدين،  شمس  أحمد  رشحه  املنطق،  يف  العلم  معيار  (505-هـ’/1112م)،  الغزاّيل  حامد  أبو  ـ   2

1410هـ/1990م، 30.
3 ـ ميشيل فوكو (1405-هـ/1984م)، الكلامت واألشياء، ترجمه مطاع صفدي وآخرون، بريوت، دار الفارايب، ط2، 1434ه/2013م، 68.
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الالواقع  الظّاهر. وعىل ذلك يكون  الحواّيس، أي برز يف  الحيّز  الوجود، وظهر يف  الفعل «َوقََع»، أي وقع يف 
(امليتافيزيقا) هو األمر الذي مل يظهر يف الحيّز الوجودّي الحواّيس. وإذا كان ذلك كذلك، فهل يقبل العقل كّل 
ما وقع ويرفض كّل ما مل يقع؟ إّن اإلجابة عن هذا الّسؤال ستتّخذ جناحني: أّما األّول فيتمثّل يف الّنظر إىل مدى 

قبوليّة العقل وعدم قبوليّته للواقع، وأّما الثّاين فيتمثّل يف مدى قبوليّة العقل وعدم قبوليّته لالواقع. 
لعلّه من البديهّي أن نقول إّن العقل يقبل كّل ما يظهر للحواس يف حيّز الواقع، غري أنّه تظهر لنا    
أمور يف الواقع تبدو كأنّها غري عقليّة، بل حتام إنّها العقالنيّة غري مقبولة. كيف ذلك والعقل يقبل كّل واقع؟ 
ال! ال يقبل العقل كّل واقع! وإّال ملَ يرفض العقل تسوية الّصديق بالعدّو؟ ملَ يعترب العقل مبنطقه الفكرّي أّن 
العدّو يجب أن يعاقب لكونه قتل صديقا، وأّن الّصديق يجب أن يكافئ لكونه قتل عدّوا؟ مع أّن كّال من 
الّصديق والعدّو- يف الواقع- إنسان مكّون من املكّونات ذاتها ومخلوق من العنارص نفسها التي ُخلق منها 
اآلخر، فالّصديق إنسان له رأس وعينان وفم ومعدة وقلب وعقل وروح ونفس وما إىل ذلك، وقد قتل عدّوا 
الذي هو- يف الواقع- مثل الّصديق متاما موصوف بتلك الّصفات ذاتها، فضال أّن كّال من الّصديق والعدّو 
مارسا فعال واحدا يف الواقع وهو القتل. فلَم الّصديق يجب أن يكافئ عىل القتل والعدّو يجب أن يعاقب؟ 
ملَ العقل يأىب قبول الواقع ها هنا، فيذهب إىل وصف الّصديق إذا قتل عدوا بأنّه شجاع وبطل، بينام يذهب 
إىل وصف العدّو الذي قتل صديقا بأنّه مجرم وظامل، مع أّن كّال من الّصديق والعدّو مارسا فعل القتل عىل 

إنسان آخر؟ أليس من الغريب أّال يقبل العقل الواقع؟ 
إذا أردنا للعقل أن يكون قابال لكّل واقع ومحصورا مبعرفة مسائل الواقع لكان العقل والحواس سواء.   
أال ترى أّن الحواس تسلّم بأّن الّشمس حجمها بقدر رأس اإلنسان دون اعتبار املسافة التي ال يدركها إّال العقل، 
فأمر واقعّي موجود يف هذه األرض أن يرى الواحد مّنا حجم الّشمس بقدر حجم رأسه، فيقبل الواقع بذلك 
وتقبل الحواس بذلك أيضا. ولكن، ملَ ال يرَىض العقل قبول هذا الواقع، بل يعتربه جنونا مطلقا؟ ألّن العقل ال 
يسلم بكّل مريّئ وكذلك ال يرفض كّل المريّئ، بل للعقل تحليالته وإثباتاته التي يتوّصل بها إىل نتيجة محّققة وإن 
كانت مناقضة للواقع. فالعقل يربط بني املشاهدات ويستنتج منها حقيقة فوقها خفيت عىل الحواس، مثلام 

يدرك العقل اإلنسايّن وجود الله من آثار خلقه. 
فعقل اإلنسان قادر عىل االستدالل عىل وجود الله، كام يستدّل هذا العقل      
عىل وجود عالِم من وجود نتاجه العلمّي، فهذا الكون املوجود واملنظّم أمّيا تنظيم يدّل 
عىل أّن هنالك من أوجده، إذ إّن العقل يأىب انوجاد فعل بال فاعل. فكام أّن آثار األقدام 
دالّة عىل مرور شخص من املكان املوجودة فيه، وصدور صوت خلف جدار داّل عىل 
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وجود إنسان أصدر هذا الّصوت، ووجود البناء داّل عىل أّن هنالك من بناه، فكذلك وجود الكون داّل عىل 
أّن إلها قديرا كّونه. هذا الّنوع من املعرفة، ميكن أن نسميه املعرفة باآلية، واالستدالل باآلية عىل صاحبها، 
يعني االستدالل باملالحظ واملريّئ عىل ما ليس مالحظا ومرئيّا. هو استدالل باملحسوس عىل غري املحسوس 

بالّذات(1).
بذا نكون قد أثبتنا أّن العقل ال يقبل كّل واقع، وأنّه ليس محصورا يف معرفته فيام ظهر يف الوجود   
وبدا للحواس. أّما الجناح اآلخر من الجدليّة املتمثّل باملوازنة بني الالعقاليّن والالواقعّي، فليس أمره كذلك، 
أي ليس كّل مسألة فوق-واقعيّة (ميتافيزيقيّة) من الّرضورة أن تكون فوق-عقليّة، انظر! ليس من الواقع 
حتام، وليس من األمور التي تظهر للحواس أن يكون هنالك عقل، فوجود العقل الذي يفّكر به اإلنسان أمر 
ال ميّت إىل الواقع يف يشء. فعىل من يريد أن يُثبت أّن العقل عاجز عن إثبات الالواقع والخوض يف مسائل 
الذي يحاول تعجيزه  العقل  يُثبت وجود هذا  أن  يُثبت ذلك مبا  يرفضه، أي عليه  أن  امليتافيزيقا، فعليه 
بالعقل نفسه، أي بأمر غري واقعّي. فكام نعلم إّن العقل ليس محسوسا، فكيف للذي يرفض إثبات العقل 
ليشء غري محسوس يثبت شيئا غري محسوس (العقل) بال إثبات فكرّي؟ فالعقل يشء غري معروف بالتّجربة 
الحسيّة، فنحن ال نراه وال نلمسه، بل نثبته عندما نعلم أنّنا نفّكر به، نثبته بنتائجه أو بنتائج األفكار الّصادرة 
عنه وبالتّفكري الذي نشعر به قابعا يف عمق داخلنا دون أن نحّسه، نثبته كلاّم تذكّرنا أو تخيّلنا أمورا غائبة 
عن حواسنا، كلّام استنتجنا أمورا فوق حواسنا. يقول ديكارت: «أثبت أّوال وجود الفكر ثّم أنتقل من إثبات 
وجود الفكر إىل إثبات وجود الله مبارشة... ثّم أنتقل بعد ذلك إىل إثبات ماهيّة الّنفس... وإىل إثبات ماهيّة 

األجسام... ثّم أنتهي إىل اليقني بوجود األشياء املاديّة والعامل الخارجّي»(2).
فجعل ديكارت الفكر وإثبات التّفكري لإلنسان قاعدة إلثبات كّل ما يحويه الوجود، تلك فحوى   
نتيجة ديكارت: «قد أشّك يف كّل يشء، وأخيل ذهني من جميع الحقائق، فأشّك يف وجود األرض وسّكانها، 
والّسامء وكواكبها، وأتوقّف عن كّل حكم، ولكّنه يبقى مع ذلك لدّي يشء محّقق، وهذا الّيشء هو أيّن أفّكر. 
لسُت أستطيع أن أنكر أنّني أفّكر حني أشّك، وأنّني عندما أفّكر أو أخطئ يف التّفكري، موجود بالّرضورة. أنا 

أفّكر إًذا أنا موجود»(3). 
1 ـ  انظر: هادي فضل الله، مقّدمات يف علم املنطق، بريوت، دار الهادي، ط2، 1420ه/2000م، 238-239.

2 ـ رينه ديكارت، مقالة الطّريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم، 25.
3 ـ رينه ديكارت (1060-هـ/1650م)، الّتأّمالت يف الفلسفة األوىل، ترجمه وقّدم له وعلّق عليه عثامن أمني، القاهرة، دار الحاممي، ط3، 

1385هـ/1965م، 77. 
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الواقعّي  إلثبات  ُخلق  لو  ألنّه  وجوده،  فوق  ما  وإىل  وجوده  إىل  اإلنسان  لينبّه  ُخلق  فالعقل   
تسمعه،  ما  كّل  تثبت  واألذن  تراه،  ما  كّل  تثبت  العني  أّن  ترى  أال  الحواس.  شأن  شأنه  لكان  املحسوس 
واليد تثبت كّل ما تلمسه، والفم يثبت كّل ما يذوقه، واألنف يثبت كّل ما يشّمه؟ فإذا كان العقل ُخلق 
لذلك أي ليثبت املريّئ واملسموع وامللموس واملذوق واملشموم، لكان العقل عرضيّا، بل لكان أدىن من أن 
يختّص اإلنسان به، بل اللتبس مفهومه مبفهوم الحواس. ولكّن العقل ينطلق من املحسوس ليحّصل معرفة 
الالمحسوس، وينطلق من الواقع ليحوز فهم الالواقع. فالعقل ُخّصص ليدرك أمورا تتعرّث الحواس عن إدراكها. 
امليتافيزيقا إًذا صالحة ألن تكون موضوعا للفكر، والفكر قادر عىل حصاد معانيها، ألّن امليتافيزيقا   
علم دقيق ميكن إثبات قضاياه بيقني رياّيض، وقد ّرصح ديكارت بأنّه اهتدى إىل السبيل إىل الربهنة عىل 
الحقائق امليتافيزيقيّة برباهني هي أكرث بداهة من براهني الهندسة: «ثق أنّه ليس يف امليتافيزيقا يشء إّال 
أّن جميع  «أرى  دقيقة»(1)...  برهنة  عليه  يربهن  أن  وميكن  الفطرّي،  للّنور  الوضوح  كّل  واضح  أنّه  أعتقد 
ومعرفة  الله  معرفة  محاولة  يف  كّل يشء-  قبل  يستعملوه-  أن  يجب  العقل  بنعمة  عليهم  الله  أنعم  من 

أنفسهم»(2). 
عىل ذلك تتهافت أطروحة الوضعيّني املنطقيّني وفالسفة التّحليل املعارص، أؤلئك الّذاهبون إىل   
تضييق املعنى وأرسه بقضايا الّرياضيّات والعلوم التّجريبيّة، مع أّن املعنى يتجّسد يف حقيقته فيام هو غري 
حّيس وضّد تجريبّي، هذا املعنى الحّق قد يعجز العقل حتّى عن إدراكه، ولكّننا ننوي إدراكه فقط بفكرنا. أن 
نعني شيئا ما غري أن نتصّوره، أو باألحرى نحن نتعامل معه (معنى الّيشء) عىل أنّه مل يُكشف بالكامل للعقل 
يف لحظة(3). فإن كان الّرافضون لقضايا امليتافيزيقا غري عاملني بها، وجاهلني بكيفيّة االستدالل عليها، وليسوا 
شاعرين بوجودها، وزارعني عقولهم يف جمود التّجربة، فليس ذلك يودي إىل دفع امليتافيزيقا إىل وادي العدم، 
ألنّه- بعبارة ابن تيمية- «عدم العلم ليس علام بالعدم، وعدم الوجدان ال يستلزم عدم الوجود، فُهْم إذا مل 
يعلموا ذلك مل يكن هذا علام منهم بعدم ذلك، وال بعدم علم غريهم به»(4). ولكّن الّسبب يف اعتقاد الكثريين 

1 ـ رينه ديكارت، الّتأّمالت يف الفلسفة األوىل، 9.
2 ـ املرجع الّسابق، 10.

.I.A Richards, and C.K Ogden, The Meaning of Meaning,162 :3 ـ  انظر
ط1،  العلميّة،  الكتب  دار  بريوت،  إسامعيل،  حسن  محّمد  حّققه  املنطقّيني،  عىل  الرّّد  كتاب  (728-هـ/1328م)،  تيميّة  بن  أحمد  ـ   4

1424هـ/2003م، 85.
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أّن هنالك صعوبة يف معرفة الله ومعرفة الّنفس يرجع إىل كونهم حرشوا عقولهم يف أسياج الحواس، وجعلوا 
كّل معرفة يف العقل منتقلة إليه بالحّس. وإنّه ملن اليقني أّن معنى اإلله ومعنى الّنفس مل يكونا يف الحّس 
قط. ويبدو لديكارت أّن الذين يريدون أن يستعينوا بالحّس ليك يفهموا معنى الله والّنفس، مثلهم كمثل 
الذي أراد االستعانة بعينه يك يسمع األصوات ويشّم الّروائح(1). وألجل ذلك كان للحواس وظيفة وللعقل 
أخرى، وليس لإلنسان أن يستغني عن أحدهام، فبهام تكمل املعرفة «فمن دون الحساسيّة لن يُعطى لنا أّي 
موضوع، ومن دون الفاهمة لن يُفكَّر يشء. واألفكار من دون مضمون فارغة، والحدوس من دون أفاهيم 
الفاهمة أن تحدس شيئا وال  القدرتني أو امللكتني أن تتبادال الوظائف. فال يسع  عمياء... وال ميكن لهاتني 

الحواس أن تفّكر شيئا، وباتّحادهام فقط ميكن أن تتولّد املعرفة»(2).
إّن القول بصالحية امليتافيزيقا ألن تكون موضوعا له معنى يف عامل الفكر ال يجرّنا إىل تقديس   
العقل وفتح مرصعيه فتحا يخرتق الحدود برّمتها، فالعقل قادر أحيانا عىل الولوج يف مسائل فوق الواقع، 
وعاجز أحيانا أخرى عن الولوج يف تلك املسائل، وال يعني ذلك أّن املسائل التي عجز العقل عن إثباتها مسائل 
منعدمة الوجود، فليس األمر كذلك، فالعقل ليس إلها ليعلم كّل مسألة، ليعلم ما كان وما هو كائن وما 
سيكون، فسائر القضايا الّدينيّة املتعلّقة بالغيب يعجز العقل عن فهمها، ألّن «الحقائق املنزّلة التي تهدي 
إىل الجّنة هي فوق نطاق عقلولنا، مل أجرؤ- يقول ديكارت- عىل أن أخضعها إىل استدالل عقيل الّضعيف، 
ورأيُت أّن محاولة امتحانها امتحانا ناجحا تحتاج إىل أن مُيّد اإلنسان من الّسامء بعون خارق للعادة، وإىل أن 
يكون فوق مرتبة البرش»(3). فإّن عجز العقل عن إثبات بعض األمور الغيبيّة دليل قاطع عىل حدوديّته وعىل 
وجود قّوة أقوى وأعلم منه- الله. وكذلك ال يعني عجز العقل عن إثبات  بعض األمور الالواقعيّة عجزه التّاّم 
عن إدراك كّل الواقعّي، ليس األمر كذلك، أال ترى أّن الّسيف قادر عىل القطع يف مواضع، وعاجز يف مواضع 

أخرى، فكذلك العقل قادر عاجز يف آن. 
«فام كان يف وسع البرش الوصول إىل كّل معرفة بإدراك العقل، ألّن البرش   
ليسوا آلهة ليغدو املايض والحارض واملستقبل منشورا أمامهم وكأنه لحظة واحدة، 
فنحن عاجزون عن االنتقال من مستوى إدرايكّ إىل آخر دون أن تظهر فجوة غري 

1 ـ انظر: رينه ديكارت، مقالة الطّريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم، 96.
2 ـ عاّمنوئيل كنط (1219-هـ/1804م)، نقد العقل املحض، ترجمه وقّدم له موىس وهبة، بريوت، مركز اإلمناء القومي، 1409هـ/1988م، 75.

3 ـ رينه ديكارت، مقالة الطّريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم، 64.
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حّسيّة بني هذه املستويات»(1). 
الواقع دون  الفكريّة بني واقع وميتافيزيقا مستوعبة لبعض مسائل  املعاين  أّن  بناء عليه، نجد   
للفكر،  الّشديد  بالّضعف  جدال  نسلّم  أن  شئنا  إن  حتّى  بعض،  دون  امليتافيزيقا  مسائل  ولبعض  بعض، 
وبالغموض املبهم لقضايا امليتافيزيقا، يبقى للتّفكري يف امليتافيزيقا فائدتان فكريّتان رصّحت بهام جامعة 
بور رويال. إذ لو كانت كّل املسائل امليتافيزيقيّة شديدة الغموض وعالية التّجريد وكثرية البعد عن املبادئ 
العقليّة،  لقدراتنا  املناسبة  املواضيع  لفحص  للتّفّرغ  مسائلها  تجاهل  لوجب  رضورة،  واملعروفة  الواضحة 
فيحصل التّقّدم املعرّيف آنئذ. ولكن تبقى مع ذلك فائدتان يف بحث هذه املسائل الالهوتيّة وامليتافيزيقيّة 
املتجاوزة لقدراتنا العقليّة تتمثّالن يف أمرين: أّولهام معرفة حدود عقلنا، وثانيهام إلجامنا عن التّجّرؤ عىل 

معارضة الحقائق الّدينيّة بحّجة أنّنا ال نستطيع اإلحاطة بها(2).

ج – فحص معنوّي للفكر الفلسفّي: 

إّن الفكر الذي دّونته الفلسفة يف صفحات عصورها، كثريا ما كان فكرا مشّوشا ومشّوها، وكثريا   
ما كانت معانيه مدفونة يف قبور لفظيّة تقتيض بحثا وبحشا تأويليّا يخرجها حيّة أو ميتة. لقد عّج الفكر 
الفلسفّي مبسائل ال حاجة للفكر يف تناولها، أقحم الفالسفة فكرهم فيها إقحاما، تجاوزوا فيها حدود عقولهم 
حتّى بدوا كأنّهم يهذون هذيانا. نعم كانوا كذلك يف بعض أفكارهم، ويف بعض املسائل التي تعجرفوا يف 
إدخال عقولهم فيها، نقول يف بعض املسائل، فال يظنّن ظاّن بأنّنا ساعون ها هنا إىل هدم الفكر الفلسفّي 
برّمته، وتجريد هذا الفكر من معانيه التي حّصلها. فالفكر الفلسفّي ميلء باملعاين التي أيقظت العقول من 
غفواتها، ونّورت بها جّل حضارات اإلنسان. حتّى الغزاّيل الذي أراد أن يهافت مسائلهم اعرتف لهم مبا لهم 

من مسائل فكريّة أصابوا حقيقتها(3).
أو املعنى،  معوّجة  فظهرت  فيها  الفكر  أُقحم  التي  القضايا  نرسد  أن  نوّد  ال   

1 ـ  يوسف سليم سالمة، الفينومينولوجيا املنطق عند إدمون هرسل، 211.
2 ـ  انظر: حّمو الّنّقاري، يف منطق بور رويال، بريوت، دار الكتاب الجديد املتّحدة، ط1، 1434هـ/2013م، 20.

3 ـ ليس ضمن موضوعنا أن نعرض املسائل التي هافتها الغزاّيل، وال املسائل التي اعرتف للفالسفة بصّحتها، بغّض الّنظر عن أّن الغزاّيل ذهب 
إىل تضعيف أدلّتهم العقليّة عىل مسائلهم وإبطالها، دون التّعرّض للمسائل يف حّد ذاتها، مكّفرهم مبسائل ثالثة فقط: قدم العامل، وإنكار 
معرفة الله بالجزئيّات، واملعاد الجساميّن، ومبّدعهم يف سبع عرشة مسألة. من يريد التّوّسع فيام أدىل به الغزاّيل لريجع إىل كتابه «تهافت 

الفالسفة» قّدم له وضبط نّصه أحمد شمس الّدين، بريوت، دار الكتب العلميّة، ط4، 1431ه/2010م، 216 صفحة.
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بتعبري التّحليليّني خالية من املعنى، ولكن نريد أن نتفّحص الّسبب الذي أّدى بهذه األفكار إىل االصطباغ 
بالالمعنويّة(1). فام الذي يجعل موضوعا فكريّا خاليا من املعنى؟ 

لعّل اإلجابة تكون ضائعة إذا مل نراِع فيها عالقة الفكر مبوضوعه، حيث إنّه عندما يتناول الفكر   
موضوعا ما عليه أن يدرك إذا ما كان املوضوع مؤّهال ألن يُفكَّر أم غري مّؤّهل، فإن كان مؤّهال، فعىل الفكر 
أن يعي الكيفيّة التّفكرييّة التي تالئم املوضوع، والقوانني التي يجب الخضوع لها إثر تناول املوضوع بالتّفكري 
والتّحليل والتّفسري، والحدود التي يتوّجب التّوقّف عندها، فإن مل تراَع الكيفيّة والقوانني والحدود الفكريّة 
ولد املعنى أعرجا. أّما إذا كان املوضوع غري قابل ألن يُفّكر فيه أصال، فمهام حاول الفكر- مرهقا نفسه- أن 
يتناوله بكيفيّة من الكيفيّات، فلن يكون هنالك والدة للمعنى، بل يسقط املعنى وهو يف رحم املحاوالت 
الفكريّة الّساعية عبثا إىل استخراجه. يقول فيتجنشتني: «ما يستحيل علينا أن نفّكر فيه، ال ميكن لنا أن نفّكر 
فيه»(2). ويعّقب ماهر عبدالقادر عيل عىل قول فتجنشتني هذا بأّن اإلستحالة هنا ال ترجع إىل الفكر بل إىل 
املوضوع ذاته، فهنالك من املوضوعات ما يستحيل أن تكون موضوعا فكريّا، وهو أمر عائد إىل طبيعة هذه 

املوضوعات التي تتخطّى حدود الفكر(3). 
فال ميكن للفكر أن ينفصل عاّم يُفّكر فيه ألّن «األفكار إذا اعتربناها يف ذاتها وبقطع الّنظر عن   
صلتها بيشء غريها، مل يصح لنا أن نقول عىل جهة التّدقيق إنّها زائفة، فسواء تصّورت عنزا أو غوال فليس 
تصّوري ألحدهام أقّل صدقا من تصّوري لآلخر»(4). ذلك أّن املعنى الحقيقّي للفكرة يكمن فيام تشري إليه 
إشارة منطقيّة ملوضوع هذه الفكرة املنظّم فكريّا(5). فلتظهر حقيقة املعنى دون أيّة شائبة تشوبها ال بّد 
أّن يتطابق الّيشء املفّكر فيه مع الفكر، إذ إّن الحقيقة تتمثّل يف تطابق الّيشء مع املعرفة، أو هي تطابق 

املعرفة مع الّيشء املعروف(6). 
1 ـ سنذكر هنا األسباب غري اللغويّة التي تتعلّق بالفكر ذاته أو مبوضوع الفكر املُتناول، أّما الغموض الّناتج عن سوء استخدام اللغة الذي 

(الغموض) اكتنف فكر الفلسفة وعّراه من املعنى، فمسألة أفرزنا لها مبحثا آخر. راجع: املبحث الثّالث من الفصل الثّاين من الّدراسة.
2 ـ لودفيغ فتجنشتني، رسالة منطقّية فلسفّية، 53. نقال عن ماهر عبدالقادر عيل، فلسفة الّتحليل املعارص، بريوت، دار الّنهضة العربيّة، 

1405هـ/1985م، 294.
3 ـ ماهر عبدالقادر عيل، فلسفة الّتحليل املعارص، 294.

4 ـ رينه ديكارت، الّتأّمالت يف الفلسفة األوىل، 105.
.I.A Richards, and C.K Ogden, The Meaning of Meaning,176 :5 ـ انظر

6 ـ انظر: رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 44.
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يسائلنا فوكو: «هل أدركتم يف يوم من األيّام- وبيشء من الّدقّة- ما معنى التّفكري[؟] وماذا نشعر   
عندما نفّكر يف أمر ما من األمور؟ إنّكم تقولون: أفّكر يف هذا الّيشء حينام يخامركم رأي أو يجول بخاطركم 
حكم. والواقع أّن تكوين حكم ما من األحكام- أصحيحا كان أم خاطئا- هو فعل فكرّي، وهذا الفعل يقوم 
عىل اإلحســــــــــــاس بوجود ارتباط أو عالقة»(1). أي أّن املوضوع الذي يفّكر فيه اإلنسان، والحكم الذي 
يصدره هذا األخري عىل موضوع فكره، هو الذي يكّون فعل التّفكري الحاصل بإقامة عالقات وروابط ينّفذها 
الفكر. ولكّن أحكام الفكر قد تكون خاطئة، وألجل تفادي خطأ الفكر هذا ال بّد من توّخي الّدقّة يف إصدار 
األحكام، والّرتوي يف إنضاج الفكرة يف الّذهن حتّى تختمر، حيث إّن «الفيلسوف الجيّد هو الذي يفّكر يف 
األمر مرّة واحدة ملّدة دقيقة خالل ستّة أشهر، وهو ما ال يفعله الفيلسوف الّيسء»(2). وللفكر وسيلة أخرى 
تجّنبه من الوقوع يف الخطأ، وهذه الوسيلة تكون رضوريّة يف حيّز املسائل التي يصعب عىل الفكر إتيانها، 
هذه الوسيلة هي االمتناع عن تناول قضيّة فوق- عقليّة، ولجم الفكر عن إصدار األحكام يف صددها. يقول 
ديكارت: «إّن الله جعل يف مقدوري وسيلة أخرى لتجّنب الخطأ، وهي القدرة عىل التّوقّف عن الحكم عىل 

األشياء التي ال أعرفها يف وضوح»(3). 
االنزالق  هذا  مرّد  وكان  الخطأ،  هاوية  يف  وأحكامه-  قضاياه  بعض  يف  الفلسفّي-  الفكر  انزلق   
املعنوّي إىل عدم مراعاة كثري من القضايا التي ال تصلح ألن تُتناول فكريّا، فخاض الفكر الفلسفّي غامرها 
غري آبه بفحواها الغيبّي املتعايل، فوقع الفكر بالتّناقض واصطدمت أفكار الفالسفة ببعضها بعضا، حتّى أنّه 
ليُصاب قارئ هذه األفكار بالّصداع ماّم قرأه، ال ألّن ما قرأه مل يُكتب إّال ألصحاب األدمغة املنتفخة فحسب، 
بل ألّن ما قرأه ما كان يجب أن يُكتب ويُفّكر فيه أصال، ألّن هذه القضايا املتصادمة األحكام تتخطّى حدود 
الفكر اإلنسايّن. ومثال هذه القضايا: البحث يف ذات الله وصفاته، البحث عن مكان الّروح وجوهرها، البحث 
يف كيفيّة إعادة األجساد إىل الحياة، البحث عن زمن وجود العامل، البحث يف كيفيّة نزول الوحّي... وغريها كثري.

وتوّصل كانط- بعد إثباته عجز العقل املحض عن إثبات أو عدم إثبات مسائل   
عقلنا  «قدرة  أّن  إىل  عقولهم يف خوضها-  الفالسفة  أنهك  ما  كثريا  العقل،  تتخطّى حدود 
ال تستطيع تقرير ما إذا كان العامل أزليّا أم ذا بداية، وما إذا كان املكان العاملّي مليئا إىل 

1- ميشيل فوكو، الكلامت واألشياء، 278-279. 
2- ماهر عبدالقادر عيل، فلسفة الّتحليل املعارص، 166.

3- رينه ديكارت، الّتأّمالت يف الفلسفة األوىل، 132. 
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ال نهاية بكائنات أم محصورا يف حدود معيّنة، وما إذا كان يف العامل أّي بسيط أم أّن كّل يشء ينقسم إىل ما 
ال نهاية، وما إذا كان مثّة خلق أو أحداث بحّريّة أم أّن كّل يشء معلّق بسلسلة الّنظام الطّبيعّي، وأخريا ما 
إذا كان مثّة كائن ال مرشوط باملطلق ورضورّي يف ذاته أم أّن كّل يشء مرشوط يف وجوده وبالتّايل خاضع 

للخارج وحادث يف ذاته»(1). 
تخبّط الفكر الفلسفّي بكثري من التّناقضات، تداخلت أفكار الفالسفة القابلة للتّعّقل بغري القابلة،   
حتّى أضحى الفكر الفلسفّي مرفوضا لدى الكثريين، وكأّن الفلسفة غدت موازية للّسفسطة. ألجل ذلك فإّن 
الفلسفة اآلن بحاّجة ماّسة إىل فرز مواضيعها، وفحص قضاياها. فقبل أن نتفّحص بالفلسفة الّدين والّسياسة 

والفّن واللغة والتّاريخ والحضارة... وجب أن نتفّحص بالفلسفة الفكر الفلسفّي ذاته(2). 

1- عاّمنوئيل كنط، نقد العقل املحض، 251.
2 ـ  أدعو يف هذا الّصدد املعنيني ببيداغوجيا الفلسفة إىل ابتكار مقّرر دراّيس يحمل عنوان «فلسفة الفلسفة»، يحوي قضايا تقييميّة تقومييّة 
للفكر الفلسفّي، ويعّمم تدريسه يف قسم الفلسفة يف كليّات اآلداب يف الجامعات اللبنانيّة والعربيّة، وذلك بغية أن يتوّضح لطالب الفلسفة 
الّنايشء أّن يف الفلسفة أمورا انحرفت عن مبادئ التّفلسف، وأّن ما كُتب يف الفلسفة قابل دامئا للتّقييم والتّقويم مثله كمثل سائر املكتوبات 

يف العلوم األخرى. 
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املبحث الّثاين

املعنى بني الفكر واللغة

أ – أهّمّية عالقة الفكر باللغة يف توليد املعاين: 

إذا كان الفكر بحاجة إىل موضوع يالئم قدرته يك يحوز عىل معنى، فهو بحاجة كذلك إىل لغة   
تجّسد املعنى الذي حازه، واللغة أيضا بحاجة إىل هذا الفكر يك يكون لصفوف حروفها معنى. بذا تنشأ عالقة 
هاّمة بني الفكر واللغة، تصل هذه العالقة إىل فكرنة اللغة ولغونة الفكر- إن جاز التّعبري- حتّى يكون لكّل 
من الفكر واللغة معنى. ذلك أّن «اللغة التي ال تعني شيئا ليست بلغة، والفكر الذي ال ينزع إىل اللغة ليس 

بفكر»(1).
يولد اإلنسان دون فكر ودون لغة، يجد نفسه محارصا مبحيط إنسايّن، ومطّوقا بأشياء ال يعرف   
عنها سوى إحساسه الخارجّي بها، يسمع أصواتا ال يفهمها، ال يعلم كيفيّة استخدامها، يُجرب عىل الّنطق بها 
دون أن يفهم ما ينطق. إًذا فالطّفل يتكلّم قبل أن يفّكر، يبيك ويرصخ قبل أن يعطي معنى، ثّم تبدأ املعاين 
تتجّىل عنده عندما ترتبط الكلامت واإلشارات بأفكار يفهمها، وحينام يغدو قادرا عىل سبك جمل تعكس 
املعاين التي كّونها يف فكره ونضجت(2). وإذا كان اإلنسان قادرا عىل الّنطق بأصوات ال يفهمها وال يفّكر بها، 
فإّن هذه األصوات الالمفكَّرة لن يكون لها معنى، حتّى وإن حملت معنى لدى الّسامع، فهي مل تنجب معنى 

فكرّي كّونه املتكلّم يف فكره قبل أن يحّرره بالّصوت.
يبدأ اإلنسان بالتّفكري عندما يفهم لغته، ذلك كونه يفّكر بلغة، فال انوجاد لفكر   
عاٍر دون لسان يكسوه من عباراته. فالفكر الذي ال يتمظهر يف هذه الكلمة أو تلك هو 

1- كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، بريوت، دار النّهار، 1387هـ/1967م، 86. 
2 ـ  انظر: سامي أدهم، فلسفة اللغة تفكيك العقيل اللغوي بحث ابستمولوجي أنطولوجي، بريوت، املؤّسسة الجامعيّة للّدراسات والّنرش 

والتّوزيع، ط1، 1413هـ/1993م، 48.
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محض خواء، محض انعدام(1). فمهام كانت األفكار التي تتجّمع يف عقل اإلنسان، فهي ال تستطيع أن تولد 
وتحيا إّال بألفاظ اللغة، فال وجود لألفكار العارية، املتحّررة من أجهزة التّعبري... وأّن حقيقة الفكرة تظهر يف 
التّعبري(2). فكّل العمليّات العقليّة يجب أن تُرتجم إىل أقوال وأفعال، ذلك أنّه ال وجود لحالة عقليّة باطنة 

مفارقة ملا أقوله أو أفعله... ألّن العمليّات العقليّة هي نفسها سلوكنا وأقوالنا(3).
فال يوجد فكر إًذا يحمل معنى إّال إذا ُصّب هذا الفكر بقالب لغوّي، ال سيّام وأّن عمليّة التّفكري   
ذاتها ال تتّم إّال بلغة، ألّن اللغة وسيلة الفكر، وعمليّة التّفكري ال تتّم إّال ضمن إطار لغوّي. فكلمة األسد مثال 
يستطيع اإلنسان أن يفّكر فيها ويؤلّف فكرا عنها دون حاجة إىل الّرؤية الفعليّة لهذا الحيوان، كام أنّنا لسنا 
بحاجة إىل تصويره تصويرا ذهنيّا لنتمّكن من تفكريه، ذلك أّن االسم وحده كاف – إذا ما فهمناه- لنفّكر 

األسد، إذ إنّنا ال نفّكر إّال يف الكلامت واألسامء وحدها(4). 
فالتّفكري هو حركة لغويّة، ونشاط الفكر يكون يف اللغة، وحركة الفكر دون لغة ليست يف ذاتها   
اتها(5). فام يجعلنا  مصدرا لتوليد املعرفة وتحصيل املعنى، فالفهم ذاته يكمن يف اللغة أي يف كلامتها ومعربَّ
التي حملت هذه األفكار. يقول دو  اللغويّة  الرّموز  التّمييز بني فكرة وأخرى هو  نفهم فكرا، وما يخّولنا 

سوسور: «بدون مساعدة العالمات، فإنّنا نكون عاجزين عن التّمييز بني فكرتني متييزا واضحا ودامئا»(6).
بذلك تكتمل أهّميّة اللغة للفكر، حيث يستحيل أن يكون الفكر فكرا دون لغة. ولتصبو العالقة    
إىل منتهاها وجب بيان أهميّة الفكر للغة، فكام أنّه ال فكر دون لغة فال لغة دون فكر، إذ إّن املعنى ال 
يُعطى للكلامت باللغة نفسها وال باألشياء التي تشري إليها اللغة، ولكّن املعنى الذي يقبع يف هذه الكلمة أو 
تلك يكون بالفكر وحده(7). ولعّل نظريّة تشومسيك اللغويّة- والتي تُعرف بالّنظريّة التّوليديّة التّحويليّة - 
من أكرث الّنظريّات تبيينا ألهميّة الفكر للغة يف منح هذه األخرية معنى. حيث يتحّدث تشومسيك عن بنية 

1 ـ انظر: كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 9.
2- انظر: بول شوشار، اللغة والفكر، ترجمه مرتي شاّمس، د.م، املنشورات العربيّة، د.ت، 10.

3- انظر: رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 169.
4- انظر: إمام عبدالفتّاح إمام، املنهج الجدّيل عند هيجل دراسة ملنطق هيجل، 116.

5 ـ - انظر: سامي أدهم، فلسفة اللغة تفكيك العقيل اللغوي بحث ابستمولوجي أنطولوجي، 127. 
.6-Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique generale, Paris, 1962.155  
7 ـ - انظر: جريار دولودال، الّسيميائّيات أو نظريّة العالمات، ترجمه عبدالّرحمن بو عيل، الالذقيّة، دار الحوار، ط2، 1432هـ/2011م، 175.
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البنية  يف  اكتسابا  الحاّل  املعنوّي  الّنسق  معتربا  اللغوّي)،  (الّنسق  وبنية سطحيّة  الفكرّي)  (الّنسق  عميقة 
الفكريّة العميقة يحّول املعاين الفكريّة إىل معاٍن لغويّة تظهر يف البنية الّسطحيّة كام هي مرتّبة يف البنية 

األوىل(1). 
ففي اللغة العربيّة مثال يعلم اإلنسان العريّب الذي اكتسب لغته كيفيّة تنسيق عنارص هذه اللغة   
كام هي مغروزة يف بنيته العميقة- يف فكره. فإذا نطق العريّب بهذه الجملة: لعب محّمد بالكرة، عىل نحو 
هذا الّرتتيب، فذلك يعود إىل ما تّرشبته بنيته العميقة من أّن الجملة الفعليّة تبدأ بفعل يليه فاعل، فإن كان 
الفعل متعّديا تاله مفعول أو أكرث، وإن كان الزما توقّف عند الفاعل أو تعّداه بجاّر ومجرور كام هو الحال 
يف الجملة املذكورة. وبذلك يكون مبقدور اإلنسان العريّب املكتسب البنية العميقة للغة العربيّة أن يحّول 
معاين فكره إىل لغة تظهر عىل الّسطح، ومبقدوره كذلك أن يولّد من هذه الجملة جمال ال حدود لها، فيكون 
قادرا عىل االنتقال من كلامت لغويّة محدودة إىل تأليف عبارات غري محدودة. فهذه الجملة املذكورة ميكن 

أن نولّد منها- عىل ذات الّرتتيب- ألف جملة.
 

            البنية الفكريّة العميقة =  فعل + فاعل + حرف جر + اسم مجرور
            البنية اللغويّة الّسطحيّة = لعب + محّمد + ب + الكرة

                                     كتب + خالد + ب + القلم  
                                     ذهب + زيد + إىل + املدرسة... الخ

فنحن قادرون عىل أن نولّد جمال ال حدود لها عىل نسق هذه الجملة، ما دمنا مراعني بذلك بنية   
الفكر العميقة، وكام هو واضح لنا أّن سائر هذه الجمل املتحّولة من البنيّة العميقة مفهومة لدى القارئ 
وتحمل معنى واضحا. أّما لو تحّدث إنسان مل يكتسب البنية العميقة للغة العربيّة فقد يتلّفظ بجمل ال 
معنى لها، مثل أن يقول: لعب الكرة بخالد، أو الكرة بلعب خالد. فهذه الجمل فاسدة املعنى ألنّها بنية 

سطحيّة مل تجّسد بنية عميقة، ألنّها لغة مل تراِع فكرا. 
إّن ألفاظ اللغة يستحيل أن تُفهم ويكون لها معنى ما مل تكن ألفاظا فكريّة، البسة   
الفكر كام هو، مجّسدة فحواه، ومراعية تراتبيّة معانيه. يقول الجرجايّن: «إّن األلفاظ، 
إذا كانت أوعية للمعاين، فإنّها ال محالة تتّبع املعاين يف مواقعها، فإذا وجب ملعنى أن 

1 ـ راجع: عادل فاخوري، اللسانّية الّتوليديّة والّتحويلّية، بريوت، دار الطّليعة، ط2، 1409هـ/1988م.
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يكون أّوال يف الّنفس، وجب للّفظ الّدال عليه أن يكون مثله أّوال يف الّنطق»(1)... «إذا فرغَت من ترتيب املعاين 
يف نفسك، مل تحتج إىل أن تستأنف فكرا يف ترتيب األلفاظ، بل تجدها ترتتّب لك بحكم أنّها خدم للمعاين، 

وتابعة لها والحقة بها، وأّن العلم مبواقع املعاين يف الّنفس علم مبواقع األلفاظ الّدالة عليها يف الّنطق»(2). 
تلك هي أهميّة الفكر للغة كام بدت لنا قبل ذلك أهميّة اللغة للفكر. وليحلو لنا اآلن أن نجعل   
اللغة والفكر شيئا واحدا، إذ إنّه ملّا كان الفكر ال يحوز عىل معنى إّال عندما يصبح لغة، وملّا كانت اللغة 
عاجزة عن حمل املعاين ما مل تكن لغة فكريّة، جاز لنا أن نوّحد بني العنرصين، فنقول بأّن اللغة فكر ظاهر، 
وأّن الفكر لغة باطنة خلف الّشفتني الّصامتتني. حيث إنّه «ال فرق بني فّكر وعّرب ، بني َعَقَل ونَطََق... فال 
مطلب للوجدان مبعزل عن حركة اللسان. إذا انحطّت الكلامت، انحطّت الّذهنيّات، وتعطّلت نيّات الّنفس. 

وإذا انجلت الكلامت، انجلت الّذهنيّات، واستقامت نيّات الّنفس»(3). 
فالفكر هو اللغة واللغة هي الفكر، ال فرق بينهام، أّما املعنى فهو الفكر واللغة يف حالة االتّحاد   
التّاّم، فعندما يلفظ اإلنسان فكره يكون لكالمه معنى. «نحن لسنا أمام فكرة ولفظة، نحن أمام حركة واحدة 
، تبتدئ يف الباطن فكرة، وتنتهي يف الخارج لفظة. نحن أمام حاجة يف اإلنسان إىل أن يلفظن أفكاره ويفكرن 
ألفاظه، تلك الحاجة هي ميل الواحد الّنفّيس إىل أن يصري اثنني، إىل أن يتجزّأ لتكتمل وحدانيّته. عىل الفكرة 
نفسه،  ويكتب  نفسه،  يلفظ  أن  إىل  بحاجة  اإلنسان  أجل!  كاملها...  نحو  لتسري  وجمال  ألفاظا  تنقسم  أن 
ويسمع نفسه، ويقرأ نفسه. وقد أدرك الفكر العريّب هذه الحقيقة فجاءت كلمة إنسان يف لغتنا مثنى ال 
مفردا إذ هي مجموع إنس مرّتني. والحّق يقال إّن هذه التّسمية تحمل فيها رضورة أن يكون اإلنسان اثنني 

ليصري واحدا كامال»(4). 
من هنا تربز عالقة بني علم الّنحو الذي قُّعد ليّنظم اللغة وبني علم املنطق الذي قُّعد لينظّم   
اليونانيّة  اللغة  يف  تعني  التي   «logos» «لوغوس»-  لغويّة  تسمية  اتّخذ  قد  املنطق  علم  إّن  بل  الفكر(5)، 

 .«logic» الكلمة» أو «اللغة»، ومنه اشتق األوروبيّون لفظة»

1- عبدالقاهر الجرجاين (471-ه/1078م)، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، شّكله ورشح غامضه وخّرج شواهده وقّدم له ووضع فهارسه ياسني 
األيّويب، بريوت، املكتبة العرصيّة، 1432ه/2011م، 104. 

2- املصدر الّسابق، 105. 
3- كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 10. 

4 - كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 77. 
5- لن أتحّدث اآلن عن أهّميّة عالقة اللغة باملنطق، فقد فرزُت مبحثا كامال لهذه العالقة. راجع: املبحث الثّاين من الفصل الثّاين من الّدراسة. 
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كذلك فعل العرب عندما اشتّقوا اسمه «املنطق» من «الّنطق» إشارة إىل ما بني اللغة والفكر من صالت(1). 
قد غدت واضحة عالقة الفكر باللغة وأهّميّة هذه العالقة يف إنتاج املعنى، فاإلنسان يدرك األشياء   
الخارجيّة املحيطة به، يستقبل عقله هذه املحسوسات فيحّولها فكرا، ثّم يُظهر هذا الفكر نطقا، ثّم يُجّسد 
هذا الّنطق كتابة. تلك عمليّة إنسانيّة ينّفذها اإلنسان يف وجوده مبا امتلكه من عقل ولسان. يقول الغزاّيل: 
«إّن للّيشء وجودا يف األعيان، ثّم يف األذهان، ثّم يف األلفاظ، ثّم يف الكتابة. فالكتابة دالّة عىل اللفظ، واللفظ 
داّل عىل املعنى الذي يف الّنفس، والذي يف الّنفس هو مثال الوجود يف األعيان. فام مل يكن للّيشء ثبوت 
يف نفسه، مل يرسم يف الّنفس مثاله. ومهام ارتسم يف الّنفس مثاله فهو العلم به، إذ ال معنى للعلم إّال مثال 
يحصل يف الّنفس مطابق ملا هو مثال له يف الحّس وهو معلوم. وما مل يظهر هذا األثر يف الّنفس ال ينتظم لفظ 

يدّل به عىل ذلك األثر. وما مل ينتظم الذي تُرتّب فيه األصوات والحروف ال ترتسم كتابة للّداللة عليه»(2). 
إّن هذا الّرتابط املتني بني ما يُرى يف العيان، وما يُحلّل يف الفكر والجنان، وما يُعّرب باللسان، وما   

تدّونه اليدان، لهو خاّصة متيّز اإلنسان. فحني نعرّف اإلنسان بأنّه حيوان ناطق نعني أنّه عاقل، ألن ال نطق له 

معنى دون عقل. إّن ما نريد إيصاله ختاما بهذا الكالم هو الرّد عىل من يريد املجادلة بأّن بعض الحيوانات 

تصدر أصواتا، بل إّن بعضها ينطق دون أن ميلك عقال وال فكرا، فكيف يكون الّصوت محجوزا بالفكر؟ وكيف 

لنا أن ننفي املعنى عاّم يقوله الببغاء مثال دون أن يفّكر مكّررا ما قاله اإلنسان؟ 

إّن أّي صوت ال يكون صادرا عن اإلنسان بفكره لن يكون له معنى وإن كان له معنى.   

أعني أّن األصوات التي يصدرها الحيوان بفطرته ليتعايش مع من هم من جنسه ليس لها أيّة معنى، 

ألنّها مل تكن أفكارا، وما املعاين سوى األفكار. فأّي صوت مل يكن فكرا هو صوت مجرّد عن املعنى. 

أّما تقليد الببغاء أللفاظ نكون قد تلفظّنا بـــها أمامه، وهي ألفاظ كّونّا معانيها يف فكرنا، أي أنّها 

ألفاظ لها معنى ألّن اإلنسان عّرب بها عن فكره تعبريا واضحا. نقول إّن هذه األلفاظ عينها التي عّرب 

عنها اإلنسان بفكره وحوت معنى، حينام يلفظها الببغاء تغدو خالية من أّي معنى، ذلك أّن هذا 
الحيوان الّصغري مل يقم بعمليّة فكريّة كانت ألفاظه نتيجة لها، بل كّرر بأجهزته ما انعكس عىل سمعه 
دون أن يدري ما يقول، ودون أن يعني ما يلفظ. حتّى اإلنسان نفسه- صاحب العقل- لو تلّفظ 

1 - انظر: عبده الرّاجحي، (1431-ه/2010م)، فقه اللغة يف الكتب العربّية، بريوت، دار الّنهضة العربيّة، 1430ه/2009م، 74.
2 - أبو حامد الغزاّيل، معيار العلم يف املنطق، ص47-48. 
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بألفاظ دون أن يفّكر معناها وكانت ألفاظا لها معنى، يكون ما تلّفظ به بال معنى، أي األلفاظ ذاتها التي 
لها معنى حينام ينطقها َمن ال يفهمها تغدو بال معنى. 

عىل ذلك يُفهم قولنا بأّن حقيقة املعنى ال تكون إّال بذوبان الفكر باللغة وذوبان اللغة بالفكر،   
أي باتّحاد بني فكر ولغة، وهذا االتّحاد غري قادر عىل تنفيذه سوى اإلنسان صاحب العقل واللسان. يقول 
ديكارت: «ليس يف الّناس، وال استثني البلهاء منهم، َمن هم ِمن الغباوة والبالدة بحيث يعجزون عن ترتيب 
األلفاظ املختلفة بعضها مع بعض، وأن يؤلّفوا منها كالما يعّربون به عن أفكارهم، يف حني أنّه ال يوجد حيوان 
يستطيع أن يفعل ذلك مهام يكن كامال، ومهام تكن ظروف نشأته موآتية. وهذا ال ينشأ عن نقص يف أعضاء 
الحيوانات، ألنّك تجد العقعق والببغاء يستطيعان أن ينطقا بعض األلفاظ مثلنا، ولكّنك ال تجدهام قادرين 
وبكام،  ولدوا صاّم  الذين  الّناس  أّن  يقوالن. يف حني  ما  يعيان  بأنّهام  يشهد  كالما  أعني  الكالم،  مثلنا عىل 
وُحرموا األعضاء التي يستخدمها غريهم للكالم، كحرمان الحيوانات أو أكرث، قد اعتادوا أن يخرتعوا من تلقاء 
أنفسهم إشارات يفهمها من يجد الفرصة الكافية لتعلّم لغتهم، لوجوده باستمرار معهم. وهذا ال يدّل عىل 
أّن الحيوان أقّل عقال من اإلنسان فحسب، بل يدّل عىل أنّه ال عقل له البتّة، ألنّنا نرى أّن معرفة الكالم ال 

تستلزم إّال القليل من العقل»(1). 
من هنا فإّن كّال من اللغة والفكر خاصيّة لإلنسان وحده، وهذا األخري- وحده أيضا- قادر عىل   

إنتاج املعاين التي ينقلها من فكره إىل لسانه.
 

ب – ما سبب انحباس املعنى يف الفكر؟ 

     اإلنسان يف وجوده دائم التّفكري، ففكر اإلنسان ال يتوقّف عن احتواء املعاين، ميتلئ الفكر باملعاين، تتضّخم 
هذه األخرية فيه، يوشك أن ينفجر، يتصّدع، يختنق، يغدو يف حاجة ماّسة إىل تحرير املعاين وإخراجها من 
قضبان فكره. واإلنسان ال ميلك سوى لسانه ليحّرر معاين فكره، يسكبها يف ألفاظ اللغة، يتالعب بالحروف 
يك يخّفف عن فكره ضغط املعاين. ينجح اإلنسان تارة يف نقل املعاين من الفكر إىل اللغة، ويعجز تارة أخرى 
عن تأدية هذه الّنقلة املعنويّة، فتُحجز املعاين يف فكره دون أن يجد لها متنّفسا لغويّا، أو تخرج غري مالمئة 

ملا يف الفكر، دون أن يستسيغها أحد. ملَ؟ 
كثريا ما تجتاحنا أفكار ومشاعر نعجز التّعبري عنها، وإذا ما حاولنا أن نعّرب   
عنها ال نشعر بأنّنا عّربنا بالفعل عاّم جال يف خاطرنا، أو جاش يف شعورنا، ذلك أمر 
يحصل لكّل واحد مّنا، لكّننا نكون جاهلني سببه. إّن ما يجعل فكرا يقع يف مأزق لغوّي 

1 - رينه ديكارت، مقالة الطّريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم، 115.
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وأزمة يف تجسيد معانيه هو واحد من أمرين ال ثالث لهام، فإّما أن يكون العجز من الفكر ذاته، بحيث 
تكون معانيه ملّا تختمر بعد حتّى تلقى ما يناسبها من لباس اللغة، وإّما أن يكون العجز من اللغة، بحيث 
تكون معاين الفكر والّشعور مختمرة وناضجة ولكّنها معاٍن متضّخمة عمالقة تعجز لغات األرض عن حوزها. 
إّن معظم الفالسفة واألدباء قد انهالوا بالّالمئة عىل اللغة. قالوا: يف اللغة قصور أدايّئ ال يُظهر   
حبّات الوجدان. بني الّرغبة يف التّعبري والقدرة عىل التّعبري فجوة هائلة، هنا تدور مأساة الوجود اإلنسايّن. 
وما من أحد يجهل هذه الغّصة يف الّنفس، عندما تستحّر فّوارة الوجدان، وتتالطم أمواج العقل... يف هذه 
املطارح الفكريّة البعيدة، ال يعود مبقدور اإلنسان إّال أن يغلو من جهة، وتتهافت اللغة من جهة أخرى. 
حينئذ يشعر اإلنسان بالحرقة يف باطنه، ويل له إذا لغا، وويل له إذا صمت(1). فاللغة عاجزة عن أن تلتقط 
بأمانة متناهيات الوجدان، إّن معظم كتّاب فرنسا املحدثني أبدوا تأفّفا شامال من اللغة، إذ إّن اإلنسان عاجز 
باللغة عن إخراج حبّات قلبه، الكلامت خّداعة، إناءات فارغة، والّنفس حشو ميلء(2). يقول شاعر فرنسا 
أضيق من أن تسع  أنّها  أشعر  ثّم  كّل صباح،  الّصحف  «أمأل هذه  «رافائيل»:  الخالدة  تحفته  المرتني يف 

خواطري الفائضة املّضطربة... وأعجز من أن تصّور عواطفي املشبعة امللتهبة»(3). 
يف اللغة عجز إًذا- باعرتاف أصحابها- عن تلبية معاين الفكر وحبّات الوجدان، بل يف اللغة قصور   
عن إظهار آالمنا وفرحنا. يُصاب أحدنا باألمل فيرصخ: «آه، آآه، إنّني أتألّم» فال يوازي هذا القول شعور قائله. 
يفرح أحدنا فيصمت، نراه يقفز، يرقص، وقد يرضب نفسه رضبات طفيفة... نقول: إنّه مجنون، فقد عقله. 
وليس األمر كذلك، كّل ما يف األمر أّن هذا الّشخص بداخله شعور تعملق عن أن تحرصه اللغة بحروفها، فأراد 

أن يعّرب بجسده علّه يربّد بعضا ماّم التهب يف صدره. 
املعاين  عىل  الخالف  يقع  متحاورين،  بني  الكالم  يكون  حينام  اللغوّي  العجز  يتجّىل  ما  أغلب   
بني أقرب الّناس، بني األخوة، بني األصدقاء، بني املعلّم وتلميذه، بني الزّوج وزوجته. تشتعل الخالفات ألّن 
أحدهم مل يفهم ما يقوله اآلخر، مل يفهم التّلميذ ما يقوله املعلّم، مل يفهم الّرجل امرأته ومل تفهم املرأة ما 
يقوله زوجها، مع أنّه يظّن بأّن كلامته بسيطة واضحة. هكذا ترتّدد يف أحاديثنا دامئا أمثال هذه العبارات: 
ما  وكثريا  أعنيه؟...  ما  تفهم  مل  أنت  أفهمك؟  ال  أنــــــــــــــا  افِصْح؟  بقولك؟  تعني  ماذا  تقصد؟  ماذا 

1 - انظر: سامي أدهم، فلسفة اللغة تفكيك العقيل اللغوي بحث ابستمولوجي أنطولوجي، 87. 
2 - انظر: كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 35. 

3 - المرتني، رفائيل، ترجمه الزيات، 211. نقال عن كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 36. 
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نستعمل كلامت لو سئلنا عن فهم معناها بالتّفصيل لعجزنا، والحتجنا إىل مؤّرخ لغوّي يبنّي لنا مأتاها، ويف 
حاالت كثرية يعجز هذا نفسه عن تحديد أصلها(1). 

إّن معنى جملة ما تكون شيئا وهي يف ذهن املتكلّم، وتصبح جملة أخرى تحمل معنى مختلفا   
حينام تنتقل إىل ذهن الّسامع، إّن معنى الجملة هي ما ينوي املتكلّم إيصاله إىل الّسامع(2). فاملعنى املجرّد 
املتواجد يف ذهن املتكلّم ال يبقى نفسه حينام يسقط يف أذن الّسامع بعد أن يكتيس عبارة. هذا ما عّرب عنه 
فريجه معتربا أن «ال أحد لديه فكريت كام أيّن ال أملك إدراك فكرتك... أنت ال تحّس آالمي كام أيّن ال أحّس 

األمل الذي تعانيه»(3). 
تستثقل اللغة بعض أفكارنا، بعض مشاعرنا وأحاسيسنا، ذلك عىل الّرغم من سعتها ومرونتها يف   
تركيب ألفاظ وعبارات ال نهاية لها، وذلك بالقلب واإلبدال واالشتقاق والّنحت والتّحريك والتّرصيف، فضال 
ألفاظها ألن تستعار وتكّنى معانيها وتشبّه  ناهيك عن بالغتها وقابليّة  الحاملة معاٍن عّدة،  الكلامت  عن 

وتوّرى، أليست اللغة قويّة بكّل ذلك؟ أليست واسعة فضفاضة؟ ملَ تعجز عن حمل فكر وشعور؟
يجيب كانط: «عىل الّرغم من الغنى الكبري للغاتنا، يجد املفكِّر نفسه غالبا يف مأزق العثور عىل   
لفظ يُعربِّ بدقّة عن أفهومه الذي ال ميكنه أن يُعربِّ عنه، من دون ذلك اللفظ، بطريقة مفهومة ال لآلخرين 
إىل هذه  اللجوء  قبل  الحكمة  ينجح، ومن  قلّام  اللغة  اّدعاء ترشيع يف  الكلامت  وتوليد  لنفسه.  وال حتّى 
الوسيلة املريبة أن نبحث يف لغة ميّتة ومتقنة عاّم إذا كانت الفكرة موجودة مع لفظها املناسب لها. ففي 
حال كان االستعامل القديم لذلك اللفظ قد غدا غري ثابت من جرّاء إهامل أصحابه، فإنّه يجدر بنا باألحرى 
أن ندّعم فيه املعنى الذي كان خاّصا به بدل أن نضيّع كّل يشء من جرّاء عدم الفهم وحسب. ولذا، إن 
األفهوم  ذلك  بدقّة  يالئم  املوروث  معناه  يف  اللفظ  هذا  وكان  معنّي،  أفهوم  عن  للتّعبري  واحد  لفظ  ُوجد 
الذي من املهّم جّدا أن منيّزه من أّي أفاهيم قريبة أخرى، فإنّه من الحكمة اّال نرسف فيه وأّال نستعمله 
من أجل مجرّد تنويع اللفظ كمرادف محّل ألفاظ أخرى، بل من الحكمة أن نحافظ بعناية عىل مدلوله 
الخاّص، إذ قد يحدث بسهولة أن يضيع اللفظ الذي مل يحظ باالنتباه بصورة خاّصة، تحت ركام االلفاظ 

1 - انظر: محمود الّسعران، علم اللغة مقّدمة للقارئ العريبّ، بريوت، دار الّنهضة العربيّة، ط1، 1434ه/2013م، 256.
.I.A Richards, and C.K Ogden, The Meaning of Meaning,192-193 :2 - انظر

3 - نقال عن: محمود فهمي زيدان، املنطق الرّمزي نشأته وتطّوره، بريوت، دار الّنهضة العربيّة، 1400هـ/1979م، 161.   
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األخرى التي لها معاٍن تبعد عنه كثريا، وتضيع معه أيضا الفكرة التي كان ميكنه لوحده حفظها»(1). 
ها هنا دعوة كانطيّة إىل وضع موازنة بني كّل فكرة وكّل لفظة تدّل عليها، دعوة إىل تثبيت   
ألفاظ اللغة تشبه دعوة أصحاب الّذريّة املنطقيّة إىل وضع لغة مثاليّة(2)، رسيعا ما تراجع أصحابها عنها 
الستحالتها. إًذا ليس األمر كام قال كانط، توّخي الّدقّة يف انتقاء األلفاظ مطلوب طبعا، ولكّن عدم مراعاته 
ال يفّرس لنا سبب عجز اللغة عن احتواء معنى فكرّي. اللغة واسعة كثريا، أجل، ولكن لعّل الفكر أوسع منها، 
فلو «كان للّذهن قدرة لفظ األفكار كام يدركها، فام ال شّك فيه أبدا أنّه سيلفظها كلّها يف آن واحد. لكّن هذا 
بالّضبط ما ليس ممكنا، ألنّه إذا كانت الفكرة عمليّة بسيطة، فإّن التّلّفظ بها أو صوغها عمليّة متتالية»(3). 
ولكن، إذا كان الفكر أوسع من اللغة، وكان اإلنسان ال يفّكر إّال باللغة، فكيف لهذه اللغة الّداخليّة (الفكر) 
املستنبطة من اللغة الخارجيّة توّسعت إىل الحّد الذي غدت فيه لغة الخارج ال تقوى عىل استعادة حروفها 

من الّداخل؟ 
يذهب بعض الفالسفة واملفّكرين يف هذا الّصدد إىل تقديس لغة اللسان، والحّط من لغة الفكر   
والوجدان، معتربين أّن املعاين الفكريّة التي يستحيل عىل اللغة التّعبري عنها هي معاٍن غري مكتملة، فكرها 
ال زال ناقصا، مل يبلغ حّد االختامر والّنضج، فمتى اكتملت معانيه واختمر استطاعت اللغة أن تجّسده وتحّرر 
معانيه منه. فإّن العجز التّعبريّي ليس مرّده إىل اللغة، بل إىل الفكر الذي ال زال يف مرحلة تكوين معانيه، 
والذي نريد من اللغة أن تخرج معانيه تلك دون أن يصل بها الفكر إىل مرحلة االكتامل. الكلمة قويّة كفاية 
لتجّسد فكرا، أّما حالة عجزها فمرّده إىل الفكر الّناقص املعاين. يرى هيجل «أّن الكلمة توفر للفكر أسمى 
درجات وجوده، وماّم ال شّك فيه أنّنا قد نتوه أحيانا يف بحر من الكلامت وال نجد الّيشء الذي نريد التّعبري 
عنه، إّال أّن ذلك مرّده إىل الفكرة الّناقصة غري املحّددة أو الفارغة، وليس إىل الكلمة ذاتها... إّن اإلحساس 

الذي ال ميكن التّعبري عنه ال قيمة له، دع عنك أن يكون حقيقة عليا»(4).
ليس اللغة  تستوعبه  أن  ميكن  ال  ما  كّل  الفكر،  ويُقزّم  عمالقة  اللغة  تغدو  بذا   

1 - عاّمنوئيل كنط، نقد العقل املحض، 194. 
2- هي لغة رمزيّة تتجّنب كّل عيوب اللغة العاديّة بحيث يكون كّل اسم داّال عىل مسّمى معنّي، ولكّل كلمة معنى ومدلول. دعا إىل هذه 

اللغة كّل من فريجه وراسل وفتجنشتني وكارنب. توّسعنا يف الحديث عن هذه املحاوالت اللغويّة يف املبحث الثّالث من الفصل الثّاين.
3- ميشيل فوكو، الكلامت واألشياء، 119.

4- نقال عن: إمام عبدالفتّاح إمام، املنهج الجدّيل عند هيجل دراسة ملنطق هيجل، 100. 
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فكرا وال وجدانا، ليس شيئا يحوي معنى، ألّن اللغة أكرب من الفكر، هي املستودع الذي يكتنز الفكر منه 
معانيه التي يفّكرها أصال. بل يذهب حاطوم إىل «أّن العقل اإلنسايّن ال يستطيع أن يستوعب أشكال العبارة 

ببحرها املتمّوج، إنّه يقف عىل شاطئها وقوفه أمام األلغاز»(1). 
لن يكون املعنى بذلك ما ينتجه الفكر، بل ما تظهره اللغة، ولن تكون العواطف واملشاعر ما   
يشعره اإلنسان قابعا يف عمق نفسه، بل ما تستطيع الكلامت أن تنقله من هذا الّشعور. حيــــث اللغة 
بذاتها جبّارة ال ملا تــــــحمله من دالالت فكريّة. ال يكون املفّكر مفّكرا مبا يفّكر بل مبا يحيك ويكتب، وال 
يكون الّشاعر شاعرا إّال مبا يقوله من شعر، فعبقريّته تكمن كلّها يف إبداعه اللغوّي، أّما الحساسيّة املفرطة 

فال تكفي لتكوين أّي شاعر(2). 
ال نريد أن نلقي اللوم عىل الفكر ونجعله ريشة يف مهّب ريح اللغة، وأن نجعل فكرنا خاضعا   
خضوعا تاّما لسلطة اللغة، وأنّنا عاجزون عن التّعبري عن أفكارنا إّال مبا متليه علينا ألفاظ اللغة، كام يقول 
فوكو: «عندما يعّرب القوم عن أفكارهم بكلامت ال يسيطرون عليها، أو يقولبونها يف صيغ كالميّة تخفى عنهم 
أبعادها التّاريخيّة، يظّنون أّن أقوالهم تُطيعهم فيام هم الذين يخضعون ملقتضياتها»(3). ألنّه إن كان الفكر 
دا باللغة فسنعود إىل تعجييز اللغة ذاتها. وال نريد كذلك أن نلقي اللوم عىل اللغة ونعّجزها ونقزّمها  مقيّ
أمام الفكر والّشعور. إًذا ماذا؟ املعاين محبوسة يف فكري، شعوري ال أقدر أن أعّرب عنه، إنّنا ال يفهم بعضنا 
بعضا، كلّنا شاعرون بذلك. إًذا، إن مل يكن العجز من اللغة عىل تجسيد بعض الفكر، وال العجز من الفكر غري 
املكتمل وغري املؤّهل لتحمله اللغة، فكيف نفّرس اختالف املعاين بني وجودها الفكرّي ووجودها اللغوّي؟ 

وكيف نفّرس حالة االنحباس املعنوّي التي ذكرنا؟ 
لعّل اإلنسان يعشق الّصمت عندما يكون عارفا، إذ إّن «الذي يعرف ال يتكلّم،   
والذي يتكلّم ال يعرف»(4)، ولكّن صمت اإلنسان تكلّم، فاإلنسان عندما يصمت يكون يف 
حوار مع نفسه، بل يبلغ ذروة الّنطق، يف الباطن. يكون اإلنسان صامتا ملن يشاهده كذلك، 
املتجّمدتني، فعندما يصمت  نفسه خلف شفتيه  يحاور  البتّة،  اإلنسان ال يصمت  لكّن 

1 ـ أحمد حاطوم، اللغة ليست عقال (من خالل اللسان العريب)، بريوت، دار الفكر اللبنايّن، د.ت، 132.
ط7،  العريب،  الثّقايف  املركز  بريوت،  وتطبيق،  نظريّة  الّترشيحّية  إىل  البنيويّة  من  والّتكفري  الخطيئة  الغّذامي،  محّمد  عبدالله  انظر:   -  2

1433ه/2012م، 20.
3- ميشيل فوكو، الكلامت واألشياء، 334.

.4-I.A Richards, and C.K Ogden, The Meaning of Meaning, 1 
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اإلنسان يكون حّقا متكلّام، متحاورا مع فكره، متحّدثا يف فكره، ناطقا بفؤاده، ألّن اللسان مجرّد وسيلة(1). 
من هنا قول األخطل: 

              إّن الكالم لفي الفؤاد وإمّنا             ُجعل اللسان عىل الفؤاد دليال(2)
فاإلنسان دائم التّفكري والتّكلّم، يف نطقه وصمته، يف يقظته ونومه، ألّن كّال من اللغة والفكر-كام   
سبق وأوضحنا- يسريان سريا واحدا. وعليه، فأّي نقص يف الفكر يولّد نقصا يف اللغة، وقد تعجز اللغة عن 
استيعاب فكرة، وقد تكون الفكرة نفسها ليست مؤّهلة ألن تُلفظ، وقد تكون األلفاظ التي يفّكرها الفكر 
ليست مؤّهلة ألن تُفكَّر، و«من الّناس من تكون عباراته أجود من تفكريه، ومنهم من يكون تفكريه أجود 
من عباراته»(3)، وسواء أكّنا من هؤالء أو أولئك فسوف نصطدم دامئا بعجز معنوّي. ما مصدر هذا العجز؟ 

الفكر واللغة كالهام. 

ج – بيان حدود الفكر واللغة: 

قد اتّضح لنا أّن اللغة عاجزة عن رسم بعض معاين الفكر والّشعور، وأّن الفكر عاجز عن إنضاج   
بعض املعاين غري املؤّهلة له. أي أّن للغة حدودها يف احتواء املعاين، وللفكر حدوده يف تناول املعاين، وليس 
عىل اللغة والفكر أن يتخطّيا حدودهام، وإّال دخال يف مأزق معنوّي فَُسدت به معاين الفكر وتشّوهت به 
معاين اللغة، والم فيه الفكر لغته، وتأفّفت فيه اللغة من فكرها. فللعقل اإلنسايّن حدود، هو قارص يف بعض 
أحواله، يجّر قرصا يف اللسان، ولكن- وكام يقول مالربانش- «ال يكفي أن يقال إّن العقل قارص، بل ال بّد من 
إشعاره مبا هو عليه من قصور، وال يكفي أن يقال إنّه عرضة للخطأ، بل يجب أن نكشف له عن حقيقة 
هذا الخطأ»(4). وليك نُظهر للعقل ما عليه من قصور، ونُظهر له قصور اللسان التّابع لقصوره أحيانا، والقارص 

قصورا ذاتيّا أحيانا أخرى، سنبدأ أّوال ببيان حدود الفكر ثّم نبنّي حدود اللغة. 
أو  بها،  املُفكَّر  باللغة  اإلنسان  املتأيّت من جهل  الفكر  نتحّدث عن قصور  لن   
ضعفه يف استخدام هذه اللغة، كمن يحاول التّفكري يف لغة ليست لغته األّم، وال هي لغة 
متّكن من دراستها حتّى تشبّثت معاملها يف بنيته العميقة، ألّن هذا القصور الفكرّي الذي 

1 ـ انظر: كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 113.
2- نقال عن: كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 113. 

3- حّمو الّنّقاري، يف منطق بور رويال، 88. 
4- نقال عن: عبدالرّحمن بدوي (1423-ه/2002م)، املنطق الّصوري والّرياّيض، الكويت، وكالة املطبوعات، ط4، 1398هـ/1977م، 241. 
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سببه جهل لغوّي ال صلة له بالفكر ذاته، ونحن إذا ما أردنا أن نبنّي حدود الفكر فعلينا أن نبنّي حدوده من 
حيث هو فكر حائز أصال ومكتسب لبنية لغويّة متجّذرة يف عمق أعامقه، وهو رغم حوزه عىل كيفيّة التّفكري 
التي اكتسبها ومتّكن من استخدامها فكريّا ومراعاة قواعدها وقوانينها، يعرتيه العجز  اللغة  الّسليم بهذه 
والتّقصري. وكّنا قد لفتنا الّنظر إىل حدود الفكر هذه، ونّوهنا إىل بعض زّالته املعنويّة، واآلن نريد التّوّسع يف 

بيان تلك الحدود وتثبيت جذورها. 
إّن اإلنسان- منذ اللحظة األوىل التي ينضج فيها عقله- ال يكّف عن التّساؤل، وكأنّه ُخلق ليعرف،   
ال يشعر بوجوده إّال إذا عرف، وحني يعجز عن املعرفة يشعر بقلق وجودّي. وكثريا ما يتساءل اإلنسان عن 
أمور تخفى إجاباتها، ألّن اإلجابات معدومة يف حيّز العقل. فيأىب اإلنسان إّال أن يفّكر فيها، فيجهد عقله 
عبثا ثّم يستسلم لعجزه، ويقّر بحدود فكره. يقول كانط يف مستهّل كتابه «نقد العقل املحض»: «كُتب عىل 
اإلنسان أن يتّسم بهذه الّسمة املميّزة، وهي أنّه ُمثَقل بأسئلة، ومحتّم عليه بحكم طبيعته نفسها أّال يهملها، 
العقل إىل  كلّها... وإذا اضطر  تتجاوز حدود قدراته  الوقت نفسه ال يستطيع اإلجابة عنها، ألنّها  لكّنه يف 

الّرجوع إىل مبادئ تجاوز حدوده، فهو بذلك يطوح بنفسه يف الظّالم واملتناقضات»(1). 
فأّول أمر يتوّجب عىل العقل أّال يتجاوزه هو العقل نفسه، ألنّنا يك نحّدد املسائل التي ال قدرة   
للعقل عىل التّفكري فيها يتوّجب أّوال أن نعرتف اعرتافا عقليّا أّن عقلنا محدود، فإذا أثبتنا- بعقلنا- أّن للعقل 
حدودا، نكون قد سلّمنا بوجود مسائل فوق- عقليّة، وأّن تسليمنا بعجز العقل عن التّفكري فيها هو تسليم 
بوجودها، أو قل: هو إثبات عقّيل لإلميان ولوجود مسائل محض إميانيّة، ألّن األمر لو كان عكس ذلك ملا فّكر 
العقل بهذه املسائل املتجاوزة لحدوده، فتفكري العقل فيها، وتسليم العقل بعجزه عن إثباتها، لهو إثبات 
عقّيل لها. يقول ديكارت: «الح يل أن أبحث من أين تأيت يل أن أفّكر يف يشء أكمل مّني، فعرفت بالبداهة أّن 

ذلك يرجع إىل طبيعة هي يف الحقيقة أكمل»(2).
فإّن املسائل اإلميانيّة كلّها التي أنزلها الله يف كتبه- كاّم نّوهنا إىل ذلك سابقا- وأوحى بها إىل رسله   
هي مسائل فوق- عقليّة، إّن الّدين عاّمة موضوع لإلميان ال للعقل، ومن ثّم فال حاجة إىل إقحام العقل يف الّدين 
يك نثبت حّقانيّته، ما دام عقلنا أثبت لنا عجزه، وبإثبات عجزه أثبت لنا اإلميان، بل أثبت حّقانيّة الّدين، وأثبت 
مسائله إثباتا غري مبارش، ألنّه «ملّا كنُت أعلم- املتكلّم ديكارت- أّن طبيعتي ضعيفة ومحدودة للغاية، وأّن 

1- عاّمنوئيل كنط، نقد العقل املحض، 36. 
2- رينه ديكارت، مقالة الطّريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم، 92.
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طبيعة الله واسعة المتناهية وال ميكن اإلحاطة بها، فقد تيّرس يل اآلن أن أتبنّي أّن يف مقدوره أشياًء كثرية ال 
حرص لها تتجاوز نطاق عقيل»(1). وكذلك ألنّني استدّل بالعقل عىل حدوده وعىل أّن هنالك ما فوق هذه 
الحدود، وإّال ملا كانت حدود. فإنّنا مبجرّد أن نسلّم بأّن ها هنا حدودا فذلك يعني أّن بعد هذه الحدود 

أمورا أخرى تليها.
يتدّرج العقل يف تفكريه، ينتقل من تحليل مسألة إىل أخرى، حتّى يتوقّف العقل فجأة محاوال   
املتابعة ولكّن فكرا ال يلبّيه ويخذله، يخاطبه ّرسا: تلك هي حدودي. فلو «قال قائل- مثال- حّمى هذا املريض 
سببها الّذباب... فلو سألته: وما الذي أدراك أّن لهذه الظّاهرة سببا بحيث رحت تبحث عنه؟ فقد يجيبك 
بقوله: ألّن لكّل يشء سببا، عندئذ يكون املتكلّم قد وصل إىل الفرض املطلق يف تفكريه يف هذه الّناحية التي 
نتحّدث عنها، بدليل أنّك لو عدَت فسألته: وكيف عرفَت أّن لكّل يشء سببا؟ أخذه الغضب أو أخذته الحرية، 

ألنّه يرى األمر عندئذ ال يحتمل سؤاال»(2).  
ترتسم حدود الفكر مبا يتوقّف عنده الفكر عاجزا، للفكر قدرات هائلة ال ميكن إغفالها، ولكن   
لهذه القدرات نهاية يجد عندها الفكر حدوده. وكام سبق وقلنا العقل قادر عىل التّفكري يف مسائل الواقع 
الّسدود  للعقل  يُشيَّد  األخرية  املسائل  هذه  وعند  الواقعيّة،  فوق-  املسائل  بعض  يف  التّفكري  عىل  وقادر 
والحدود. فالفكر قادر عىل إثبات وجود اإلميان والّدين، عاجز عن إثبات غيبيّاته، قادر عىل إثبات وجود 
الله، عاجز عن التّفكري يف ذاته وصفاته، قادر عىل إثبات وجود الّنفس، عاجز عن التّفكري يف جوهرها ومحلّها 

وحاالتها وكيفيّة عملها، وهكذا، وهكذا.
فكريّة،  ضّد-  مسائل  يف  التّفكري  عىل  نفسه  مرغام  تجاوزها  متى  املفكِّر،  العقل  حدود  تلك   
تحرشجت معانيه واحترضت، فإذا حاول التّعبري عن تيك املعاين امليّتة مل يسطع إفراغها إّال يف تابوت لغوّي 
متعّفن. ألّن املعنى إذا كان ميّتا يف الفكر لن تحييه اللغة بل سيقتلها إذا ما حاولت حمله. بذلك تتبّدى 

أخطاء الفكر وأخطاء اللغة املتسبّبة من الفكر. تلك حدود الفكر، فام حدود اللغة؟
لالشتقاقات،  قابلة  العبارات،  استخدام  بكيفيّة  فائضة  بالكلامت،  مليئة  كثيفة،  واسعة،  اللغة    
المتناهية، إنّها أسطورة اإلنسان. «إّن عدد األقوال املمكنة يف كّل لغة ال حدود له من الوجهة الّنظريّة ألنّه ليس 
هناك حّد لعدد الوحدات الّدالة املتعاقبة يف قول من األقوال. ويف الواقع أّن قامئة الوحدات الّدالة قامئة مفتوحة 
ألنّه يستحيل أن نحّدد بدقّة عدد العنارص الّدالليّة التي توجد يف كّل لغة، خاّصة وأّن لكّل مجتمع حاجات 

1- رينه ديكارت، الّتأّمالت يف الفلسفة األوىل، 139.
2 - زيك نجيب محمود، موقف من امليتافيزيقا، 39.
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متجّددة باستمرار تفرض تسميّات جديدة»(1). 

باأللفاظ وقواعد  اللغوّي  القاموس  عبارات جديدة، وغنى  لخلق  الالمتناهية  «اإلمكانيّة  وهذه   
الّنحو، تجعل اللغة ظاهرة المتناهية... فلو كانت اللغة متناهية النقرضت»(2). ونحن نجد يف اللغة العربيّة  
لكّل معنى ولكّل فكرة ولكّل حدث كلمة مختّصة به، مثال ذلك ما ذكره الثّعالبّي يف كتابه «فقه اللغة وّرس 
العربيّة»، نجده يعقد فصال- عىل سبيل املثال ال الحرص- يف تقسيم أطعمة الّدعوات وغريها، مبيّنا كيف 
املأدبة،  الّدعوة  القرى، طعام  الّضيف  االختصاص: «طعام  غاية  به  يختّص  باسم  كّل طعام  العرب  تسّمي 
نُدخيَّة... طعام العرس الوليمة، طعام الوالدة الُخرس، وعند حلق شعر  طعام الزّائر التّحفة، طعام اإلمالك الشُّ
املولود العقيقة، طعام الختان العذيرة... طعام املأتم الوضيعة... طعام القادم من سفر الّنقيعة، طعام البناء 
لفة والّلهنة، طعام املستعجل قبل إدراك الغداء الُعجالة...»(3). أفبعد  الوكرية، طعام املتعلّل قبل الغداء السُّ

كّل ذلك يكون لنا أن نجعل للغة حدودا؟! 
نعم! للغة حدود وهذا بيانها، انظر! إنّك عندما تتكلّم تساعد لسانك بإشارات يديك وجسمك   
عىل توصيل املعاين، ملاذا؟ ألّن ما تتلّفظ به ليس كامال وال مثاليّا لنقل املعنى املحشّو بداخلك. إذا التقى 
شخصان ببعضهام بعضا بعد غربة طويلة تتعطّل لغة الكالم بينهام، ويغدو الّصمت سيّد املوقف، «األلفاظ 
احتقنت قاموسيّا فتوقّفت، متحّولة إىل دموع تنهمر من العيون، وقبالت تنهال من الّشفاه، وإىل ضّم وشّم 
املعاين  عىل  الّداللة  تــــامم  تـــدّل  أن  األلفاظ  «أبإمكان  املحّب:  العاشق  أيّها  نفسك  واسأل  وعناق»(4). 
الّداخليّة، أم أنّها تــــــقرص عن تــــــــرصيف كّل مـــــــــا يف الوجدان؟ عندما أقول: «أحّب» هل تستطيع 
هذه الكلمة أن ترسم- بحروفها األربعة- جوهر الحالة الّنفسيّة التي يتناغم فيها املحّب مع قلب آخر؟»(5). 
وعندما تعاين من أمل يف رأسك بإمكانك أن ترصخ أو تنطق بهذه الجملة: عندي أمل يف رأيس. فإن رصخت 
فال يجّسد الّرصاخ معنى األمل يف الّرأس وال يعّرب عاّم تحّسه من أمل، وإن نطقَت بتلك الجملة املؤلّفة من 

1 - أندريه مارتينيه، مبادئ اللسانّيات العاّمة، ترجمه أحمد الحمو، دمشق، املطبعة الجديدة، 1405ه/1985م، 23. 
2 - سامي أدهم، فلسفة اللغة تفكيك العقيل اللغوي بحث ابستمولوجي أنطولوجي، 175. 

3 - الثّعالبي، فقه اللغة وّرس العربّية، 123. نقال عن عبده الرّاجحي، فقه اللغة يف الكتب العربّية، 49. 
4 - كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 114.

5 - كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 143. 
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وحدات ست: عند، ي، أمل، يف، رأس، ي. فليس بني هذه الوحدات الّست واحدة منها تستطيع أن تعّرب عن 
خصوصيّة ما تحّسه من أمل، وال وهي مجتمعة كذلك، بل إّن كّل واحدة من هذه الوحدات قابلة ألن تدخل 

يف تراكيب مختلفة متاما لتعّرب عن أمور أخرى، وإحساسات غري األمل يف الّرأس(1). 
أليس ذلك داالٍّ عىل أّن للغة حدودا، وأّن أّول حّد تقرص عن تجاوزه يتمثّل يف الحاالت الّنفسيّة   
املتضّخمة، من أمل وحزن وفرح وغضب وحّب وكره وما إىل ذلك من انفعاالت عاطفيّة. إّن كلمة «الله» 
العاطفّي يف عامل الوجدان(2).  إّال املعنى  وكلمة «الحّب» وكلمة «الحّريّة» كلامت ليس لها معنى حقيقّي 
يقول شوشار: «عندما نكون فريسة إحساس عنيف شديد، فال حاجة بنا للكلامت لنشري إىل رسورنا وغّمنا 
وحرستنا»(3). وهو ذاته قول أرسطو: «من البنّي أّن معالجة الحوادث يجب أن تتّم وفقا لهذه الفروق، كلاّم 
أُريد ترتيبها ونظمها بحيث تؤّدي إىل إثارة الّرحمة أو الخوف، والتّعظيم أو التّحقري. كّل ما هناك هو أّن 
هذه اآلثار يجب أن تظهر بغري التّعبري اللفظّي»(4). أي أّن هذه املواقف الوجدانيّة، واألحداث اإلنفعاليّة ال 

تتطلّب لغة حتّى تظهر عىل مرسح الحياة. 
إًذا، إّن أّول ما تعجز اللغة أن تعّرب عنه هو معاين الوجدان، أّما ثانيها فهو معاين الفكر التي ما   
كان عىل الفكر أن يفكِّرها، فإذا أراد الفكر من اللغة أن تعّرب عنها عجزت اللغة عن ذلك، أو عّربت عنها تعبريا 
ميّتا، وها هنا «تكمن أسباب الّنزاعات الكثرية بني املؤمنني وامللحدين يف الّنقص التّعبريّي والفقر اللغوّي، 
فكّل الرباهني وكّل اإلثباتات وكّل العبارات ذات املعاين املنطقيّة ال تكفي لتبليغ اإلميان، حقيقة الوجود ال 
تُبلَّغ»(5). بل قد تجد اللغة حاجزا يف التّعبري عن الوقائع املرئيّة، فنلقاها عاجزة عن أن تعّرب تعبريا دقيقا عاّم 
نراه يف واقعنا، وهذا العجز يف التّعبري عن الوقائع املرئيّة يشّكل الحّد الثالث من حدود اللغة. يقول فوكو: 
«عبثا نقول ما نراه، ألّن ما نراه ال يسكن ابدا يف ما نقول، وعبثا عملنا عىل أن نجعل اآلخرين يرون بالّصور 

واالستعارات واملقارنات ما نقوله»(6).

1- انظر: أندريه مارتينيه، مبادئ اللسانّيات العاّمة، 17-18. 
 .I.A Richards, and C.K Ogden, The Meaning of Meaning, 199:2 - انظر

3- بول شوشار، اللغة والفكر، 30. 
4 - أرسطوطاليس (322- ق.م )، فّن الّشعر مع الّرتجمة العربّية القدمية ورشوح الفارايب وابن سينا وابن رشد، ترجمه عن اليونانيّة ورشحه 

وحّقق نصوصه عبدالّرحمن بدوي، القاهرة، مكتبة الّنهضة املرصيّة، 1373هـ/1953م، 54. 
5- بول شوشار، اللغة والفكر، 69. 

6- ميشيل فوكو، الكلامت واألشياء، 45. 
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«األشياء  فإّن  األشياء،  متاما  تحّدد  ال  كلامتها  الواقع،  عن  دقيقا  تعبريا  متلك  ال  بالفعل-  اللغة-   
اللسانيّة ذات حدود ضبابيّة، لنفرض أنّه يوجد أمامنا كومة من رمل ضخمة، وأنّني آخذ منها حبّة ثّم ثانية 
ثّم أخرى وهكذا دواليك. فمتى يكون من املرشوع أن نسّمي ما بقي بكومة رمل؟ ال أحد يستطيع أن يحّدد 
ذلك بدقّة، فكم يجب [أن يوجد] من حبّة رمل عىل األقّل لتكوين كومة؟ بالتّأكيد عدد كبري. لكن ما هو 
العدد الكبري؟(1) فام ينطبق عىل كومة الرّمل ينطبق عىل كّل ما تعيّنه اللغة من األشياء... ماذا يجب أن 

يتوفّر ليُقال يف املرء(2) إنّه ذيكّ، إنّه طيّب، وإنّه مريض؟...»(3). 
إّن هذا العجز املعنوّي يف اللغة متواجد يف أتّم اللغات اإلنسانيّة وأكملها، وأكرثها يف األلفاظ   
سعة، وأكرثها يف االشتقاق مرونة، فكيف بلغة ناقصة يف ألفاظها وكيفيّات صياغتها؟ بالطّبع ستكون أكرث 
أمريكا  وأواسط  أسرتاليا  لغة بعض سّكان  زيدان عن  تعبريا وأضيق حدودا. يخربنا جرجي  عجزا وأضعف 
إليه، فيلجؤون إىل  التّعبري عن كّل ما يحتاجون  ناطقيها يف  بأغراض  لقلّة مفرداتها ال تفي  بأنّها  الجنوبيّة 

استعامل اإلشارات، فرتاهم إذا تكلّموا صّوتوا وأشاروا بأيديهم وأرجلهم وأعينهم(4).
تلك هي طبيعة اللغة أينام كانت، ولغة َمن كانت، اتّسعت مفرداتها أم ضاقت، تبقى محدودة يف   
إفصاحها عاّم يرغب اإلنسان يف اإلفصاح عنه. وبتعبري برغسون: «إّن مركّب اللغة قارص عن أن يحوز مبسوط 
الكلامت فرج وفضاءات  بني  يوجد  ببعض، يف حني  بعضها  اتّصال شديد  ولها  بسيطة،  املعاين جّد  املعاين، 
ومسافات. ليس مبقدور لغة برشيّة أن تقبض عىل فرش املعاين وتحيط بها. ليس بإمكان الجملة أن تنصب 
بها  التّفاهم بني اإلنسان واإلنسان،  بها يحصل سوء  إذ  للفساد،  األلفاظ جالبة  إّن  الوجدانيّات سورا.  عىل 

تتحّرر املشاعر فتأيت عكس منطوقها»(5).
لسنا ساعني بهذا الكالم إىل دحض اللغة، بل إىل إبراز حدودها، وقد تبنّي لنا   
بيانا واضحا محدوديّة الفكر واللغة، وهي حدود تكاد ترتابط وتتداخل بني فكر ولغة، 
كون أّن هذين األخريين متداخالن ومرتابطان يف عمليّات املعاين، فحدود الفكر هي 

1- الّصواب لغة أن يقال: ما العدد الكبري؟ دون أن يُدرج ضمري الفصل (هو) يف الّسؤال.
2 - الّصواب لغة أن يُقال: ماذا يجب أن يتوفّر يف املرء ليقال، فال يجوز الفصل بني الفعل وما يتعّدى به.

3- روبري مارتان، مدخل لفهم اللسانيّات إيبستيمولوجيا أولّية ملجال علمّي، ترجمه عبدالقادر املهريي وراجعه الطّيّب البّكوش، بريوت، 
املنظّمة العربيّة للّرتجمة، ط1، 1428ه/2007م، 154-155.

4- انظر: جرجي زيدان، الفلسفة اللغويّة، بريوت، دار الجيل، ط2، 1408ه/1987م، 113. 
5 - نقال عن: كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 39. 
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حدود اللغة، وحدود اللغة هي حدود الفكر. فطاملا «أّن اللغة هي التي تعّرب عن الفكر، فإّن هذه الحدود 
هي يف حقيقة األمر حدود الفكر. إّن فكرة حدود اللغة تعني أّن هنالك ما ميكن قوله بهذه اللغة وهنالك 
ما ال ميكن للغة أن تقوله. وإّن مصدر املشكالت الفلسفيّة إمّنا هو يف قولنا ما ال ميكن قوله، والتّحّدث عن 

الذي ال ميكن التّحّدث عنه»(1). 

1 - رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 117.
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املبحث الّثالث

منطق الفكر واملغالطات الفكريّة

أ – علم املنطق واإلصالح الفكرّي: 

العقل وامتاز به عن سائر املخلوقات ليستدّل به عىل معنى وجوده، وليحّقق  ُوهب اإلنسان   
، والّنفع من الّرض. ولكّن اإلنسان كثريا  بفضله غايات إنسانيّته، وليميّز به الحّق من الباطل، والخري من الّرشّ
ما يقع يف زّالت فكريّة، فال يحسن استخدام عقله، وتختلط األمور عنده، قد يُخدع، يُتالعب بأفكاره، يُحقن 
فكره بالفساد، فال يدري كيف يصلحه، وال كيف ينظّم معانيه. كّل واحد مّنا ميلك عقال، ويفّكر بهذا العقل، 
فمّنا من يصل بتفكريه إىل نتائج صائبة، ومّنا من يوصله فكره إىل نتائج خاطئة وفاسدة، ملاذا؟ إن كان لكّل 

إنسان عقل، فلَم بعضنا يُصيب به وبعضنا يُخطئ؟ 
ال يكفي أن ميلك اإلنسان عقال حتّى يفّكر تفكريا سليام، صحيح أّن «العقل هو أعدل األشياء   
توزّعا بني الّناس، ألّن كّل فرد يعتقد أنّه قد أويت منه الكفاية، حتّى الذين يصعب إرضاؤهم بأّي يشء آخر 
ليس من عادتهم أن يرغبوا يف أكرث ماّم أصابوا منه. وليس براجح أن يُخطئ الجميع يف ذلك، بل الرّاجح أن 
يكون هذا شاهدا عىل أّن قّوة اإلصابة يف الحكم، ومتييز الحّق من الباطل، وهي القّوة التي يُطلق عليها يف 
الحقيقة اسم العقل، أو الّنطق، واحدة بالفطرة عند جميع الّناس. وهكذا، فإّن اختالف آرائنا ال ينشأ عن 
كون بعضنا أعقل من بعض، وإمّنا ينشأ عن كوننا نوّجه أفكارنا يف طرق مختلفة وال نطالع األشياء ذاتها. إذ 

ال يكفي أن يكون الفكر جيّدا وإمّنا املهّم أن يطبّق تطبيقا  حسنا»(1). 
فالعربة إًذا تكمن يف كيفيّة استخدام العقل، فليس الّشأن يف امتالكنا العقل،   
وال يف امتالكنا القدرة عىل التّفكري، ولكّن الّشأن يف االستخدام الّصائب لعقلنا، ويف حسن 
قيادة تفكرينا. فَمن يصيب مّنا بفكره يكون قد أحسن استخدامه، وَمن يخطئ مّنا بفكره 
يكون قد أساء استخدامه. فعقل اإلنسان بحاجة إىل قوانني ورشائع وقواعد يسري عىل 

1 - رينه ديكارت، مقالة الطّريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم، 58.
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نهجها يك تستقيم عمليّة التّفكري عنده، ليصلح فكره، وال يقع بعد ذلك يف الزّلل، وال تنهشه العلل. والعلم 
دت به قوانني العقل ومناهج الفكر هو علم املنطق. يقول الفارايب: «صناعة املنطق تعطي بالجملة  الذي قُعِّ
القوانني التي من شأنها أن تقّوم العقل وتسّدد اإلنسان نحو طريق الّصواب ونحو الحّق يف كّل ما ميكن أن 
يغلط فيه من املعقوالت، والقوانني التي تحفظه وتحوطه من الخطأ والزّلل والغلط يف املعقوالت، والقوانني 

التي ميتحن بها يف املعقوالت ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط فيه غالط»(1).
فعلم املنطق ُوضع ليوّجه الفكر الوجهة الّسليمة يف انتقاء أفكاره، وربط بعضها ببعض، واستنتاج   
بعضها من بــــــعض. فموضوع هذا العلم هو الفــــكر وحده، فهو علم يبـــــحث يف الفكر ألجل الفكر، 

وألجل إصالح هذا األخري.
«يبحث املنطق يف الفكر اإلنسايّن، فيضع املبادئ والقوانني التي متنع الّذهن من الوقوع يف الخطأ،   
والتي بواسطتها ميكن التّمييز بني تفكري صحيح وتفكري خاطئ، كام يهتم املنطق بدراسة الطّرق التي يعتمد 
عليها العلم- أّي علم- للوصول إىل نتائجه وقوانينه»(2)... «مييّز املنطق بني التّفكري الّسليم والتّفكري الفاسد، 
للتّربيرات  اللجوء  العلميّة بدال من  الرباهني  الّصحيح، ويعّوده أن يستعمل  التّفكري  اإلنسان قواعد  ويعلّم 
واملشاعر العاطفيّة. لذا فهو يوّجه اإلنسان إىل نقد علمّي صحيح، ويبعده عن الّنزعة الّدوغامئيّة والتّعّصب 

آلرائه الّشخصيّة»(3).
فليك يكون الفكر صالحا، وليك يكون لحواراتنا الفكريّة معنى، وليك تحوي الفلسفة فكرا عقالنيّا،   
عىل الفكر أن يلتزم حدود املنطق. وما أحوج إنسان اليوم إىل أن مينطق فكره يف عمليّات تفكريه، يف تعلّمه 
ويف نقاشاته. لقد أُغرق الفكر يف بحر التّعّصب، أضحى فكرنا أعمى، تتالعب به أيديولجيّات سياسيّة، كام 
ر الفكر حينئذ وينقذه من ظلامته سوى الفلسفة  تالعبت به سابقا أيديولوجيّات القرون الوسطى، ومل يُنوِّ
مبنطقها. فاملنطق وحده َمن نّور فكر أوروبا وأخرجها من عصور الجهل والظّالم. واملنطق جوهر الفلسفة، 
وما زّل الفكر الفلسفّي إّال عندما انحرف عن طريق املنطق، وما يُصلح الفكر الفلسفّي، بل ما يُصلح الفكر 
العلمّي برّمته هو املنطق، املنطق وحده، «ألّن املنطق هو العلم الذي يبحث يف صورة الفكر، وهو العلم 
الذي يبحث يف صورة كّل أنواع املعرفة، حيث يتميّز بشمولية مبدأ عدم التّناقض، وأهّميّة قضايا العالقات 
ط3،  املرصيّة،  األنجلو  مكتبة  القاهرة،  أمني،  عثامن  عليه  وعلّق  له  وقّدم  حّققه  العلوم،  إحصاء  (339-ه/950م)،  الفارايّب  نرص  أبو   -1

1388ه/1968م، 67.
2- هادي فضل الله، مقّدمات يف علم املنطق، 31.

3- املرجع الّسابق، 33. 
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وخارجيّة هذه العالقات»(1). 
إذا أردنا أن نُصلح فكرا، أن نبني عقال علميّا، أن نشيّد إنسانا موضوعيّا، فعلينا أن نعلّمه املنطق.   
تلك غاية الفلسفة ومهّمتها، فإن كان املهندس يشيّد بناًء، والطّبيب يُعالج جسدا، فإّن الفيلسوف الحّق هو 
من يصنع فكرا ويعالج عقال ويبني إنسانا ويشيّد حضارة. نحن ال نقول شعرا، وال نبالغ مبا نقوله، وال نذهب 
إىل تقديس املنطق وعبادة الفالسفة- حاشانا- بل تلك حقيقة فكريّة تاريخيّة، ومن يشّك مبا نقول فلرياجع 
تاريخ الفكر والفلسفة، وليطالع أسباب نهوض الحضارات، سيلقى الفلسفة مرتبّعة عىل عرش تاريخ الفكر 
اإلنسايّن الحضارّي. وأيّا يكن، فإّن حرصنا إصالح الفكر باملنطق ليس من املبالغة يف يشء، فكام أّن علم الّنحو 
يُصلح اللّسان، وكام أّن الّدين يصلح القلب والوجدان، فكذلك املنطق يصلح األذهان. يقول متّى بن يونس 
يف مناظرته الّشهرية أليب سعيد الّسرياّيف(2) التي ذكرها أبو حيّان التّوحيدّي يف كتابه «اإلمتاع واملؤانسة»: «ال 
سبيل إىل معرفة الحّق من الباطل والّصدق من الكذب والخري من الّرشّ والحّجة من الّشبهة والّشّك من 

اليقني إّال مبا حويناه من املنطق وملكناه من القيام به...»(3). 
وتقوميه  الفكر  بإصالح  الكفيلة  الوحيدة  األداة  هو  املنطق  كان  إذا  متسائل:  يتساءل  وقد    
وإرشاده إىل الّصواب، وإذا كان املنطق قاعدة كّل تفلسف ولغة الفلسفة يف فكرها، فلَم تكّدست الفلسفة 
باألفكار الخاطئة غري الواضحة، بل واملناقضة للعقل الّسليم والفكر القويم؟ واإلجابة بسيطة للغاية، عندما 
انحرف الفالسفة يف تفكريهم عن طريق املنطق، ومل يُراعوا قوانينه، ومل يلتزموا الحدود التي رسمها للفكر، 
بالفلسفة  املشتغلني  املنطق والفلسفة، هذا فضال عن جهل بعض  بعيدا عن  الفلسفّي فكرا  الفكر  أصبح 
باملنطق أصال، وإذا عرفَت أّن قواعد املنطق دقيقة غايّة الّدقّة، وأّن أّي خلل بسيط يجعل الّصواب خطأ 
آلة  اإلنسان  عند  يكون  أن  املنطق  «املراد من  ابن سينا:  يقول  أساسه.  الّسؤال من  انعدم  والخطأ صوابا، 
أن  اإلنسان  إجامع  عند  يكون  ما  هنا  ها  بالفكر  وأعني  فكره.  يف  يضّل  أن  عن  مراعاتها  تعصمه  قانونيّة 
وتسليام،  وضعيّا  أو  ظّنيّا  أو  علميّا  تصديقا  بها  ق  ُمصدَّ أو  متصّورة  ذهنه،  يف  حارضة  أمور  عن(4)  ينتقل 
الّرتتيب وذلك  وهيأة،  فيه  يُتّرصف  فيام  ترتيب  من  يخلو  ال  االنتقال  وهذا  فيه.  حارضة  غري  أمور  إىل 

1- جامل حّمود، املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل منوذجا، 85.
2- سنعود إىل ذكر هذه املناظرة يف مبحث الحق (املبحث الثّاين من الفصل الثّاين)، لنبنّي أهّميّة تعاضد املنطق مع الّنحو للوصول إىل حقيقة 

املعاين الفكريّة اللغويّة. ولكن نذكر منها ها هنا ما نحتاجه فقط لبيان أهّميّة املنطق. 
ط1،  العلميّة،  الكتب  دار  بريوت،  إسامعيل،  حسن  محّمد  حّققه  واملؤانسة،  اإلمتاع  كتاب  (400-ه/1010م)،  التّوحيدي  حيّان  أبو   -3

1428ه/2007م، 99.
4 ـ هكذا وردت، والّصواب لغة أن يُقال: أن ينتقل من... 
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وتلك الهيئة، قد يقعان عىل وجه صواب، وقد يقعان ال عىل وجه صواب، وكثريا ما يكون الوجه الذي ليس 
بصواب شبيها بالّصواب، أو موهام أنّه شبيه به»(1). وهو قول الغزاّيل عن املنطق: «فاعلم: أّن مضمونه تعليم 
كيفيّة االنتقال من الّصور الحاصلة يف ذهنك، إىل األمور الغائبة عنك. فإّن هذا االنتقال له هيئة وترتيب، إذا 
روعيت أفضت إىل املطلوب. وإن أُهملت قَُرصت عن املطلوب. والّصواب من هيأته وترتيبه شديد الّشبه 

مبا ليس بصواب»(2). 
األمر الذي دفع فالسفة التّحليل املعارص إىل جعل مشكلة الفلسفة الوحيدة تكمن يف االنزياح   
عن لغة املنطق ومنهجيّته، ساعني إىل تغليف الفكر واللغة والعامل والواقع وامليتافيزيقا باملنطق: «إّن املنطق 
ميأل العامل... إنّنا ال نستطيع التّفكري يف يشء ما تفكريا غري منطقّي... فألن نعّرب باللغة عن يشء يناقض املنطق 

أمر مستحيل»(3).
أّن  من  فيه  أصابوا  ما  رغم  املنطقيّة-  الوضعيّة  أصحاب  مع  التّحليليّني  الفالسفة  هؤالء  ولكّن   
مشكلة الفلسفة فكريّة منطقيّة لغويّة- قد حرّفوا املنطق وعّروه من املعاين- كام سنبنّي ذلك الحقا- حتّى 
غدا علام غري صالح ألن يُصلح فكرا، بل غدا نفسه علام بحاجة إىل إصالح وتقويم. هذا فضال عن إقحامهم 
املنطق يف مسائل غري فكريّة، جاعلني العامل موضوعا للمنطق وكذلك الواقع وامليتافيزيقا، وليس األمر كذلك، 
ألّن موضوع املنطق- كام بيّّنا- منحرص يف الفكر وحده، وغاية املنطق إصالح هذا الفكر. يرى ديكارت أّن 
أّول إصالح فكرّي يجب عىل الفيلسوف أن يقوم به هو الظّفر بطريقة قومية توصله إىل املعرفة الحقيقيّة. 
عشواء،  خــــبـــــط  مبـــــاحثهم  يف  خبــــطوا  ملا  القومية،  الطّريقة  بهذه  الّسابقون  الفالسفة  ولو ظفر 
يف  األمر  غالب  أذهانهم  يوّجهون  إنّهم  حتّى  عميـــــاء،  االســـــتطالع  يف  برغبة  مســـــوقون  «فالّناس 

طرق مجهولة، ال تحقيقا ألمل صائب، بل ليك يجّربوا إذا كان ما يبحثون عنه حّقا»(4). 
كتب  تحويها  التي  واملوضوعات  القواعد  أّن  مؤّداه:  اعرتاض  يُنسج  قد  كذلك   
املنطق لهي أمور أكرث من بديهيّة، فكيف لها أن تصلح فكرا؟ لعّل الّنقطة القادمة تشّكل 
إجابة عن هذا الّسؤال، ولكن يكفينا أن ننّوه بأّن تفكري شخص- مهام بلغ من العلم مرتبة 
دقّة وأضعف  قوانينه، ألقّل  يطّلع عىل  املنطق ومل  يدرس  مل  اطّالعاته-  اتّسعت  ومهام 

العربيّة،  الكتب  إحياء  دار  القاهرة،  دنيا،  سليامن  له  وقّدم  عليه  وعلّق  صّححه  والتّنبيهات،  اإلشارات  (428-ه/1037م)،  سينا  ابن   -1
1366ه/1947م، 23.

2- أبو حامد الغزاّيل، معيار العلم يف املنطق، 35.
3 - - رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 120.

4 - رينه ديكارت، مقالة الطّريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم، 10.
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موضوعيّة وأنحف بيانا من تفكري شخص درس املنطق واطّلع عىل قوانينه، وإن مل يكن واسع االطّالع عىل 
علوم أخرى. وأنا أدرك متاما أّن قارئ هذه الكلامت إن كان دارسا للمنطق بحّق سيفهم ما أقوله، مبجرّد أن 

يعقد مقارنة طفيفة بني ما كان عليه تفكريه قبل دراسة املنطق وما آل إليه بعد دراسته لهذا العلم.

ب – عندما ينحرف الفكر عن قوانني املنطق: 

تُعّد  ثالثة  قوانني  لكّن  الخطأ،  يف  الفكر  وقوع  مراعاتها  تجّنب  التي  املنطق  قوانني  هي  كثرية   

أساسيّة لحفظ كّل تفكري، ومبادئ رضوريّة نجدها يف قاع كّل استدالل صائب. وملّا كان املقام ال يتّسع بنا يك 

نذكر سائر قوانني املنطق وما يحّل بالفكر إذا ما انحرف عنها، فسنكتفي بذكر هذه القوانني الرئيسيّة الثّالثة، 

نكتفي  كمثال  القوانني،  تيك  عن  انحرف  إذا  فريستها  الفكر  يقع  التي  واملتناقضات  املغالطات  موّضحني 

به لنبنّي ما نصبو إليه. وهذه القوانني املنطقيّة الثّالثة هي ما تُعرف يف بعض كتب املنطق بقوانني الفكر 

الرّئيسيّة، وهي: قانون الهويّة، وقانون عدم التّناقض، وقانون الثّالث املرفوع(1). 

     أّما قانون الهويّة فهو القانون الذي يقتيض أن يكون الّيشء هو ذاته، والذي نعّرب عنه بالّصيغة التّالية: «أ» 

هو «أ». وهو القانون الذي يقتيض يف عامل األلفاظ أن تكون اللفظة ثابتة املعنى ال تتغرّي معانيها أثناء الحديث 

أو الّنقاش أو االستدالل. أّما قانون عدم التّناقض فهو القانون الذي يقتيض أّن الّيشء ال ميكن أن يكون هو ذاته 

ونقيضه معا، والذي نعّرب عنه بالّصيغة التّالية: ال ميكن أن يكون «أ» هو «ب» وليس «ب» يف الوقت نفسه. أّما 

قانون الثّالث املرفوع فهو القانون الذي تكتمل به يقينيّة القانونني الّسالفني، والذي يقتيض أّن الّيشء ال بّد أن 

يتّصف بصفة ما أو بنقيضها، وال وسط بينهام، وهذا ما يعنيه اسم القانون بالثّالث املرفوع، أي رفع الوسط بني 

ثبوت صفة ونقيضها، معتربين أّن ثبوت الّصفة حالة أوىل، ونقيضها حالة ثانية، والوسط الذي نريد رفعه حالة 

ثالثة. ونعّرب عن هذا القانون بالّصيغة التّالية: «أ» إّما أن يكون «ب» أو ال يكون «ب». 

  تلك خالصة القوانني األساسيّة الثّالثة للفكر، فامذا يحصل للفكر عندما 

ينحرف عنها؟ يدخل يف متاهة من املغالطات واملتناقضات. تأّمل: لو قلَت إّن «أ» 

1- سنشري إشارة عابرة إىل كّل من هذه القوانني، دون أن نفّصل يف رشحها، ألّن هدفنا أن نبنّي املغالطات والتّناقضات التي يقع فيها الفكر 
عندما ينحرف عن هذه القوانني. فمن أراد التّوّسع يف االطّالع عىل رشحها لريجع إىل كتاب عبد الهادي الفضييل «مذكرة املنطق»، وإىل كتاب 

محّمد عبد اللطيف صالح الفرفور «معايري الفكر»، وهي موجودة مخترصة يف كتاب هادي فضل الله «مقّدمات يف علم املنطق».
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هو «أ»، وإّن «أ» هو «ب»، وإّن «أ» هو «ج»، فسيكون «أ» هو «أ» وليس «أ»، وقعت يف التّناقض. حّول 
تلك الرّموز إىل كالم، واجعل «أ» لفظة مشرتكة، أي كلمة لها معاٍن عّدة، ثّم أعد التّأّمل، ولتكن «أ» كلمة 
«عني». فنقول: إّن العني هي العني، وإّن العني هي البارصة، وإّن العني هي البحرية الّصغرية، فستكون العني 
هي البارصة وليست البارصة، وهي البحرية الّصغرية وليست البحرية الّصغرية، أي أّن العني هي العني وليست 
العني. ألهذا الكالم معنى؟ كّال، ملَ؟ ألنّه مل يراِع قانون الهويّة أّوال فاستخدم لفظة «العني» مبعنيني مختلفني يف 
سياق كالمّي واحد، ثّم مل يراِع قانون عدم التّناقض ألنّه خلط بني املعنيني، فأصبحت اللفظة تدّل عىل معناها 
وال تدّل عىل معناها، وبعد ذلك مل يُراِع قانون الثّالث املرفوع الذي كان يقتيض إّما أن تُستخدم لفظة العني 
مبعنى البارصة، وإّما أن تُستخدم مبعنى البحرية الّصغرية، فلاّم استُخدمت باملعنيني يف الّسياق ذاته غدت بال 

معنى، وأوقعت املتحّدث يف مغالطة فكريّة. خذ مثاال آخر، هذا القياس: 
                   التّهرّب من قول الحّق جنب 
                   الجنب مصنوع من الحليب

                   التّهرّب من قول الحّق مصنوع من الحليب(1)  
بل  واحد،  مبعنى  تُستخدم  مل  «الجنب»  املشرتكة  الكلمة  ألّن  فاسدة،  القياس  هذا  نتيجة  إّن   
استخدمت مبعنيني، فعنت يف املقّدمة األوىل «الخوف»، وعنت يف املقّدمة الثّانية «املادة الغذائيّة»، فظهر 
التّناقض والفساد يف الّنتيجة. ونحن كثريا ما نستخدم كلمة مبعنني مختلفني- ورمّبا متناقضني- يف حواراتنا، 
فيقصد أحدنا مبعنى كلمة معيّنة غري ما يقصده اآلخر، فيكون حوارنا حوار طرشان، وينتهي بنا إىل شجار 
تضيع به الّنتائج وتتصارع املعاين. وقل األمر نفسه «عندما يسأل الّسائل املجيب عن مقّدمة ما باسم مشرتك، 
الّسائل عىل معنى غري  فيتلقاه  عليها،  يدّل  التي  املعاين  واحدا من  االسم معنى  املجيب من ذلك  فيفهم 
ذلك املعنى ويغالطه به، فإّن داللته بحسب املسموع عند الّسائل تكون غري داللته بحسب ضمري املجيب 

واعتقاده»(2). 
املنطق  قوانني  من  واحد  قانون  عن  بسيطا  انحرافا  الفكر  انحراف  أّن  نرى  فإنّنا   
البديهيّة يؤّدي إىل شلل يف الفهم والتّفاهم. إّن قانون الهويّة وحده إذا غفل عنه الفكر يف 

1- هذا القياس مشهور ومكّرر يف العديد من كتب املنطق، وقد اقتبسناه من: هادي فضل الله، مقّدمات يف علم املنطق، 157.
2 - أبو الوليد ابن رشد (595-ه/1199م)، نّص تلخيص منطق أرسطو املجلّد الّسابع كتاب سوفسطيقى أو كتاب املغالطة من سلسلة علم 

املنطق، حّققه جريار جهامّي، بريوت، دار الفكر اللبناينّ، ط1، 1413ه/1992م، 690. 
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أّي محادثة- وإن كانت شديدة البساطة- ستتحّول أفكاره تلقائيّا إىل كلامت غامضة وألفاظ سافرة املعنى، 
إذ إّن «اللفظ دليل الفكرة التي يدّل عليها، وبالتّايل لزم تعيني هذه الّداللة بدقّة ووضوح ال نستطيع معها 
ل مثال الفكرة التي يدّل عليها اللفظ. فإن كان اللفظ داّالعىل فكرة فينبغي أن يظّل  الغلط، كأن نُغرّي ونُبدِّ
التّعيني  إًذا  ينبغي  اللفظ.  فيها ذلك  التي سيقع  الالحقة  املواقع  الفكرة وحدها ويف جميع  تلك  داّال عىل 
الّدقيق والواضح للفكرة التي تكون مدلول اللفظ، أو التي نريد أن تكون مدلوال للفظ. ومن الغلط أن تُغريَّ 
هذه الفكرة مع االسرتسال يف القول»(1). يقول ابن حزم عن األلفاظ املشرتكة التي تكون مراعاة معناها من 
مقتضيات قانون الهويّة: «ومنها يقع البالء كثريا يف املناظرة، فيتنازع الخصامن ويكرثان الهراش، وأحدهام 
يريد معنى واآلخر يريد معنى، وهذا ال يقع إّال بني جاهلني أو جاهل وعامل أو سوفسطائيني أو سوفسطايّئ 
ومنصف، وال يقع أبدا بني عاملني منصفني بوجه من الوجوه، وال يسلم من ذلك إّال من متيّز يف هذه الّصناعة 

(املنطق) وأرشف عليها وقوي بها، فإنّه ال يخفى عليه من معاين الكالم يشء»(2). 
يتّضح من كالم ابن حزم أّن اإلنسان املعرّض ألن يدخل دّوامة املغالطات وألن يزّل يف فكره هو   
اإلنسان الجاهل بقوانني علم املنطق، ومن البديهّي تاليا أن يكون االنحراف عن تلك القوانني محصورا مبن 
يجهلها، وها هنا نعود فنثبت أهّميّة املنطق لصالح الفكر. إّن أّي انحراف فكرّي عاّم قّننه املنطق للفكر 
ضياع للفكر وتيه له. فانصت إىل قول املعلّم الثّاين: «إذا جهلنا املنطق كانت حالنا يف جميع هذه األشياء 
[املغلّطة للفكر غارقة]، وبالعكس عىل الضّد. وأعظم من جميع ذلك وأقبحه وأشنعه وأحراه يُحذر ويُتّقى 
هو ما يلحقنا إذا أردنا أن ننظر يف اآلراء املتضاّدة أو نحكم بني املتنازعني فيها، ويف األقاويل والحجج التي 
يأيت بها كّل واحد ليصّحح رأيه ويزيّف رأي خصمه. فإنّا إن جهلنا املنطق مل نقف من حيث نتيّقن عىل 
صواب من أصاب منهم كيف أصاب ومن أّي جهة أصاب [؟] وكيف صارت حّجته توجب صّحة رأيه [؟] 
وال عىل غلط َمن َغلِط منهم أو غالط كيف ومن أّي جهة غالط أو غلط [؟] وكيف صارت حّجته ال توجب 
صّحة رأيه [؟] فيعرض لنا عند ذلك إّما أن نتحرّي يف اآلراء كلّها حتّى ال ندري أيّها صحيح وأيّها فاسد، وإّما 
أن نظّن أن جميعها عىل تضادها حّق، أو نظّن أنّه ليس وال يف يشء منها حّق، وإّما أن نرشع [يف] تصحيح 
بعضها وتزييف بعضهاـ ونروم تصحيح ما نصّحح وتزييف ما نزيّف من حيث ال ندري من أّي وجه هو 

1 - حّمو الّنّقاري، يف منطق بور رويال، 32-33. 
الّتقريب لحّد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العاّمّية واألمثلة الفقهّية، حّققه حّسان عيّا، د.م،  2- ابن حزم األندلّيس (456-ه/1064م)، 

منشورات دار مكتبة الحياة، د.ت، 37. 
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كذلك»(1)... «فإنّا إن جهلنا املنطق ومل يكن معنا ما منتحنهم به، فإّما أن نحسن الظّّن بجميعهم، وإّما أن 
نتّهم جميعهم، وإّما أن نرشع يف أن منيّز بينهم، فيكون كّل ذلك مّنا بال تثبيت ومن حيث ال نتيّقن. فال 
نأمن أن يكون فيمن أحسنا به الظّّن مموِّه مشنِّع، فيكون قد نفق عندنا املبطل وأيدنا من سخر مّنا ونحن 

ال نشعر، أو يكون فيمن اتّهمناه محّق، فنكون قد اطرحناه ونحن ال نشعر»(2).
فالفكر دون منطق ضائع بني الحّق والباطل، الفكر عندما ينحرف عن قوانني املنطق ليس فكرا،   
وال نقصد به فكرا منتجا علام، بل ليس فكرا فاحصا، ليس فكرا يحّق له أن يخوض معارك الّنقد والتّقييم، 

وال أن يحرض مجالس الجدل والّنقاش، الفكر الالمنطقّي فكر خاٍو من معانيه. 

ج – األزمة املنطقّية ملعاين الفكر:

املنطق  ذاته، ووظيفة  املعاين داخل  لهذه  ثّم يخلق معاٍن  الخارج،  الفكر معانيه من  يكتسب   
تنظيم معاين املعاين وقوننتها، أي املعاين التي كّونها الفكر نفسه عن معانيه املكتسبة. فبني الفكر والواقع 
عالقة معنويّة، وبني الفكر واملنطق عالقة معنويّة، واملشرتك بني هاتني العالقتني املعنويّتني هو الفكر. فعندما 
ينتج الفكر معاٍن ال يلقى لها قوانني يف املنطق تقع أزمة، هذه األزمة املعنويّة إّما أن تكون عائدة إىل الفكر 
ذاته بحيث يكون أنتج معاٍن وتناول موضوعات تتخطّى حدوده التي بيّّناها سابقا، وإّما أن تكون عائدة 
الحديث عنه، وشيّدنا  أفضنا يف  األّول  الفكر. واالحتامل  تنظيم معاين  التي قّرصت عن  املنطق  إىل قوانني 
فيه أسوار الفكر، وهي مسألة تتعلّق بالفكر مبارشة وتؤثّر ال عىل املنطق وقوانينه فحسب، بل عىل اللغة 
اللسانيّة أيضا. يبقى إًذا- إثر الحديث عن عالقة الفكر باملنطق يف مسألة املعنى- االحتامل الثّاين، وهو أّن 
قوانني املنطق عجزت عن تنظيم بعض معاين الفكر، أّي أّن الفكر حوى معاٍن غري منطقيّة، ولكّنها معاٍن من 
شأن الفكر أن يحوزها. األمر الذي يقتيض أن يكون املنطق قارصا، فهل يُعقل؟ بالطّبع! إذا كان الفكر قارصا 
عن حوز بعض معاين الواقع والالواقع، وإذا كانت اللغة قارصة عن التّعبري عن بعض معاين الفكر، فليس 

باألمر البعيد وال املستحيل أن يكون املنطق قارصا عن تنظيم بعض املعاين الفكريّة(3).
الفكر موضوعه محاوال عرض معانيه  املنطقّي ينضج حني يحّدد  العجز  هذا   

1- أبو نرص الفارايّب، إحصاء العلوم، 71. 
2 - املصدر الّسابق، 72-73. 

3 - فّصلنا الحديث عن القصور املعنوّي للمنطق- التّقليدّي منه والحديث- يف الفصل الثّالث من الّدراسة.
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عىل قوانني املنطق، بغية أن يفّكرها تفكريا سليام، فيُصدم الفكر بأن ال قانون منطقيّا صالحا لهذا املعنى 
الذي أنجبه. مثال ذلك املعاين الفكريّة املجرّدة عن أشيائها، ففي حني أّن املنطق ال تجيز قوانينه التّفكري يف 
الكلّيّات إّال باعتبار أجزائها املوجودة يف العامل الخارجّي، يقبل الفكر أن يفصل بني معنى كّيلّ مجرّد وبني 
كائن موجود يف العامل الخارجّي. فالفكر قادر عىل أن يفصل بني معنى ليس موجودا إّال به، ومعنى يقتيض 
وجودا خارجيّا، «فبوسع الفكر أن يتصّور حصانا دون أن يكون موجودا، ولكن ليس بوسعنا أن نجرّه إىل املاء 

إّال إذا كان موجودا أمامنا بالفعل»(1).
بل قد يفّكر الفكر مبعاٍن تُعارض متاما قوانني املنطق، مثل أن يفّكر بعاٍن متناقضة ُمثِبتا تناقضاتها   
عىل الّيشء نفسه، فهنالك معاٍن فكريّة واضحة تعارض قانون عدم التّناقض، يقدر الفكر أن يستوعبها دون 
أن يلقى يف املنطق قانونا يبيح تفكريها، ودون أن يستسيغها املنطق. مثل أن يفّكر اإلنسان بيشء ثابت 
متحرّك يف آن، كالّرجل يجلس ثابتا عىل كرّيس سيّارته ويكون متحّركا مع حركة سريها. ويذهب ميونخ إىل 
أبعد من ذلك معتربا أّن القضايا املتناقضة تناقضا ذاتيّا مثل «املربّع الّدائرّي» تكون صالحة موضوعا للفكر، 
فحني نقول: إّن «املربّع الّدائرّي» قضيّة متناقضة، فذلك يعني أنّنا نفّكر يف موضوع معنّي، أي أنّنا ال نفّكر يف 
عدم، بحيث إن أنكرنا وجود املربّع الّدائرّي كمعنى فكرّي، ال يكون بعد هذا اإلنكار معنى لحكم نصدره: 

بأّن «املربّع الّدائرّي شكل متناقض»(2). 
فبعض القضايا التي تبدو للمنطق متناقضة قد نجد تفسريا لها يف عامل الفكر الخالص، مثل أن   
نقول: إّن هذا الخطأ مل يكن خطأ، فيكون موضوع القول خطأ يف محيط ما يف زمن معنّي مثال، وليس خطأ 
يف هذا املحيط وهذا الزّمن. فتغدو هذه القضيّة «إّن هذا الخطأ ليس خطأ» التي ال وجود لقانون منطقّي 
يّربرها، مّربرة لدى الفكر(3). وليس باألمر الّشاّذ أن يّربر الفكر معنى عجز املنطق عن تربيره، وال من شأنه 
د علم املنطق «رأى أّن املنطق إذا أوصلنا إىل  الطّعن يف أهّميّة علم املنطق للفكر، إذ إّن أرسطو نفسه ُمقعِّ

نتيجة ال يسلّم العقل بها فعلينا إهاملها وااللتزام مبا استحسنه العقل»(4). 

1 - يوسف سليم سالمة، الفينومينولوجيا املنطق عند إدمون هرسل، 109. 
2 - انظر: رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 26. 

3- انظر: روبري مارتان، يف سبيل منطق للمعنى، ترجمه وقّدم له الطّيّب كبّوش وصالح املاجري، بريوت، املنظّمة العربيّة للّرتجمة، ط1، 
1427ه/2006م، 52. 

4- هادي فضل الله، مقّدمات يف علم املنطق، 10.
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الفصل الّثاين

املعاين واملدلوالت يف اللغة وفلسفتها



68



69

املبحث األّول

ما عالقة األلفاظ مبعانيها؟

أ – اللغة صوت الواقع وصورة الفكر: 

باسم كذا،  باسم كذا، وذلك  باسم كذا، وذاك  الّيشء  األشياء، فنسمي هذا  نتكلّم عن  يوم  كّل   
التّعبري عن معنى من  أردنا  إذا  نتلّفظها  اعتدنا أن  وهكذا. ونبوح بكالمنا عاّم نفّكر به، فنتلّفظ بكلامت 
املعاين، فننطق بهذه الكلمة إذا أردنا هذا املعنى، وبتلك الكلمة إذا أردنا ذاك املعنى. ولكّن عمليّة التّكلّم 
عن األشياء واألفكار أصبحت عندنا عمليّة تلقائيّة، فنحن رسيعا ما نرى حدثا حتّى نجّسده بكلمة أو عبارة، 
ننقله خربا إىل اآلخرين. لكن لو ُسئلنا عامَّ يربط ما نتلّفظه مبا نشاهده أو مبا نفعله أو مبا نفّكر به أو مبا 
نعنيه عاّمة، لتلعثم اللسان لحظات، ثّم كان جوابنا: هكذا اسمها، أو هكذا اعتدنا أن نسمي هذه األشياء وأن 
نعّرب عن تيك األفكار وأن نُخِرب عن تلك الحوادث بهذه العبارات التي نقولها. ولكّن كلامت اللغة مل تصطّف 
حروفها اعتباطا، فاللغة اتّخذت حروفها من الواقع، حاكت صوته وامتّصت معانيه، اللغة ولدت من رحم 
الطّبيعة، تلك الطّبيعة التي قلّدها لسان اإلنسان فأصبحت لغته، أو انعكست نغامتها يف فكره فأخرجها 

بلسانه صوتا.
هذا تفسري ملعاين اللغة يريض الكثري من الفالسفة(1)، إذ يرون أّن اللغة قد بدأت تقليدا ألصوات    
الطّبيعة. يقول ابن جّني: «ذهب بعضهم إىل أّن أصل اللغات كلّها إمّنا هو من األصوات املسموعات، كدوّي 
ونحو  الظّبّي  ونزيب  الفرس،  الغراب، وصهيل  ونعيق  الحامر،  وشحيح  املاء،  وخرير  الّرعد،  وحنني  الّريح، 
لغات  فسائر  متقبّل»(2).  ومذهب  صالح  وجه  عندي  وهذا  بعد.  فيام  ذلك  اللغات عن  ولدت  ثّم  ذلك. 
الكثري  وجود  يفّرس  ما  وهذا  الوقائع،  وتتكلّمه  الطّبيعة  تلفظه  ملا  محاكاة  بدأت  ما  أّول  بدأت  البرش 
1– منهم عىل سبيل املثال: أفالطون، الفارايب، إخوان الّصفا، ابن جّني، األرسوزي... وسنبنّي محدوديّة هذا التّفسري يف الّنقطة الالحقة من 

هذا املبحث. 
2 - أبو الفتح ابن جنّي (392-ه/1002م)، الخصائص: الجزء األّول، حّققه محّمد عيل الّنّجار، القاهرة، مطبعة دار الكتب املرصيّة، ط2، 

1371ه/1952م، 46-47. 
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من التّشابه الّصويتّ يف بعض كلامت اللغات برّمتها، فكلمة األّم مثال نجد لفظها واحدا يف سائر لغات العامل 
 matriو اليونانيّة،  وmitir يف  الالتينيّة،  mater يف  فهو  تعلّمه.  ما  وأقدم  اإلنسان  به  ينطق  ما  أّول  «ألنّه 
يف السنسكريتيّة، ونحو ذلك يف سائر اللغات اآلريّة. واألصل فيها كلّها «امليم» ألنّهم يدلّون عىل األّم أيضا 
بقولهم mama، وهكذا يف اللغات األخرى. ففي العربيّة وأخواتها «أم»، ويف لغة تيبت بني الهند والّصني 

«يم»، ويف الّصينيّة «مو»، ويف القبطيّة «ماو»(1).  
بذلك تكون حروف اللغة حيّة وقويّة، متّرشبة معناها من معاين الواقع نفسها، من أشيائه، من   
أحداثه، ومن أفعال اإلنسان، يف قّوتها وضعفها، يف علّوها وانخفاضها، ويف حركتها وثباتها. فلكّل حرف لغوّي 
معنى متجّذر يف أحداث الواقع، يكون صوت الحرف داّال عليه داللة تاّمة. ففي اللغة العربيّة مثال «الحاء 
» و»ساح املاء»...،  (ح) إذا وقع يف آخر الكلمة دّل عىل الظّهور واالمتداد والتّفريق، من ذلك «باح بالّرسّ
والّشني (ش) يف أّول الكلمة يدّل عىل التّفريق نحو «شتّت شملهم»...، والتّاء (ت) إذا جاء ثاين الكلمة دّل 
عىل القطع نحو «بّت الحبل» و«برت العضو» أي قطعها، والثّاء (ث) إذا كان ثاين الكلمة دّل عىل االنتشار 
والتّفريق نحو «بّث الخرب»...»(2). و«استعملوا تركيب (ج ب ل) و (ج ب ن) و (ج ب ر) لتقاربها يف موضع 
» إذا استمسك وتوقّف وتجّمع، ومنه  واحد، وهو االلتئام والتّامسك. ومنه «الجبل» لشّدته وقّوته، و«َجنُبَ

جربَت العظم ونحوه أي قويّته»(3). 

ويذهب ابن جّني بعيدا يف بيان العالقة الحميمة بني اللفظ ومعناه، بني الّدال واملدلول،   
وبني الّصوت وما يشري إله، عاقدا بابني يف ذلك يف الجزء الثّاين من كتابه الخصائص، «باب يف إمساس 
األلفاظ أشباه املعاين»، و«باب يف تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين»، وهو يف هذين البابني يصل إىل 
ذروة الحديث وغاية اإلقناع بأّن ألفاظ اللغة نُسجت محاكية معاين األفعال واألحداث والوقائع محاكاة 
تطابق، وأّن اللغة استمدت معانيها من املدلوالت الّدالة عليها. يقول: «اعلم أّن هذا موضع رشيف 
لطيف، وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه، وتلّقته جامعة بالقبول له، واالعرتاف بصّحته. قال الخليل: 

1- جرجي زيدان، الفلسفة اللغويّة، 25. 
2- أمني آل نارص الّدين، دقائق العربّية، نرشه محّمد سعيد مسعود، ط1، 1953م، 17 وما بعدها. نقال عن خالد سعد كموين، املحاكاة دراسة 

يف فلسفة اللغة العربّية، بريوت، املركز الثّقايف العريب، ط2، 1435ه/2014م، 208. 

3 - أبو الفتح ابن جّني، الخصائص: الجزء الّثاين، 149. 
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، وتوّهموا يف صوت البازي تقطيعا فقالوا: رصرص.  كأنّهم توّهموا يف صوت الجندب استطالة ومّدا فقالوا: َرصَّ
والغليان،  الّنقزان،  نحو  والحركة،  تأيت لالضطراب  إنّها  الَفَعالن:  التي جاءت عىل  املصادر  وقال سيبويه يف 
والغثيان. فقابلوا بتوايل حركات املثال توايل حركات األفعال. ووجدُت أنا من هذا الحديث أشياء كثرية عىل 
الزّعزعة،  للتّكرار، نحو  تأيت  املضّعفة  الّرباعيّة  املصادر  أنّك تجد  ما مثّاله. وذلك  اه، ومنهاج  َسْمت ما حدَّ
فكلاّم  املعاين،  هذه  عن  عبارات  الكالم  هذا  «فجعلوا  والقرقرة...»(1)...  والجرجرة،  والّصعصعة،  والقلقلة، 
ازدادت العبارة شبها باملعنى كانت أدّل عليه، وأشهد بالغرض فيه... وذلك نحو استفعل، فجاءت الهمزة 
املوجود  املعنى  وفق  اللفظ  من  فهذا  والالم.  والعني  الفاء  األصول:  بعده  وردت  ثّم  زوائد،  والتّاء  والّسني 
هناك، وذلك أّن الطّلب للفعل والتامسه والّسعي فيه والتّأيت لوقوعه تقّدمه، ثّم وقعت اإلجابة إليه، فتبع 
الفعل الّسؤال فيه والتّسبب لوقوعه. فكام تِبعْت أفعال اإلجابة أفعال الطّلب، كذلك تبعت حروف األصل 
الحروف الزّائدة التي وضعت لاللتامس واملسألة. وذلك نحو استخرج، واستقدم، واستوهب...»(2)... «ومن 
ذلك أنّهم جعلوا تكرير العني يف املثال دليال عىل تكرير الفعل، فقالوا: كّرس، وقطّع، وفتّح، وغلّق. وذلك 
أنّهم ملّا جعلوا األلفاظ دالّة عىل املعاين فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قّوة الفعل، والعني أقوى من الفاء 
والالم، وذلك ألنّها واسطة لهام... فصارا كأنّهام سياج لها، ومبذوالن للعوارض دونها... فلاّم كانت األفعال 
ث به، وهو تكرير الفعل»(3)... «أّما مقابلة  دليلة املعاين كّرروا أقواها، وجعلوه دليال عىل قّوة املعنى املحدَّ
يــــــــجعلون أصوات الحروف  أنّهم  األلفاظ مبا يشاكل أصواتها من األحداث فباب عظيم واسع... ذلك 
عىل ســـــــــمت األحداث املعربَّ عنها... من ذلك قولهم: َخِضَم وقَِضَم. فالخضم ألكل الرّطب، كالبطّيخ... 
لب اليابس، نحو قضمِت الّدابّة شعريها...»(4)... «ومن ذلك قولهم: شّد الحبل ونحوه. فالّشني  والقضم للصُّ
مبا فيها من التّفّيش تشبه بالّصوت أّول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد، ثّم يليه إحكام الّشّد والجذب، 
وتأريب العقد، فيعربَّ عنه بالّدال التي هي أقوى من الّشني، ال سيّام وهي مدغمة، فهو أقوى لصنعتها وأدّل 

عىل املعنى الذي أريد بها»(5).
لعلّنا أطلنا االقتباس ماّم أدىل به ابن جّني يف البابني املذكورين، ولكّننا ما فعلنا    

1-  أبو الفتح ابن جّني، الخصائص: الجزء الّثاين، 152 - 153.
2- املصدر الّسابق، 154. 
3 ـ املصدر الّسابق، 155. 
4- املصدر السابق، 157. 
5- املصدر الّسابق، 163.
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ذلك إّال ألّن هذا الكالم البن جّني غاية يف الّدقّة والّصياغة والتّحليل- الذي رمّبا وصل إىل حّد التّكلّف- يف بيان 
الّرتابط الوثيق بني الّدال اللغوّي ومدلوله من فعل أو حدث خارجّي. بحيث يصعب أن ننطق بحرف واحد 
إّال إذا كّنا نحايك به شيئا من الواقع. بذلك تغدو املحاكاة «هي املبدأ األّول الذي يحكم العالقة بني اإلنسان 
ومحيطه... ذلك أّن الّنفس تعربِّ عن األشياء بألفاظ تشبه هذه األشياء، فتكون للمعقوالت وللمحسوسات- عىل 

حّد سواء- صورها اللفظيّة التي تحاكيها، تحقيقا لالنسجام املنطقّي بني الكالم وماّدته»(1).
إّن اللغة عاّمة يك تكون لغة ال بّد لها أن تتحّدث عن يشء ما، يجب أن تقول شيئا ما عن يشء    
ما، أي ال بّد أللفاظها من أن تشري إىل غري ذاتها، عىل اللغة أن تدّل عىل العامل(2). فإّن كّل كلمة حيّة تكون 
متجّذرة معانيها يف حقائق وعينا مبا هو خارج هذا الوعي، ألّن كّل اسم نلفظه يعيد وعينا إىل ما يدّل عليه 
يف الخارج، سبق لنا أن عرفناه(3). فإنّنا عندما ندرك شيئا ما ال نسّميه حتّى نعي أنّنا عرفناه، فنخاطبه ضمنيّا 
يف ذهننا: عرفتُك. فتكون طريقة التّعبري يف رشح املعرفة بالّيشء بقول هذا الّيشء. كون أّن قولنا هذا يعني 
فهمنا لليشء الذي وصلت صورته إىل فكرنا، فيكون كالمنا محاكاة لصورة الّيشء الذي قلناه بعد أن عرفنا 

موقعنا منه يف محيط واقعنا(4). 
إّن الكلامت تنوب مناب األشياء، فبدل أن يشري اإلنسان إىل األشياء كلّام احتاج إىل اإلشارة إليها،   
فيضطر إىل الّذهاب إليها أو إىل نقلها معه أينام حّل، وليس كّل يشء مؤّهال ألن يُنقل، وال كّل أمر نتكلّم 
أو  «يجتمع حكيامن  أن  ذلك  ويحصل  واألفكار.  األشياء  مناب  الكلامت  نابت  إليه،  اإلشارة  نستطيع  عنه 
إذا ذُكر  اإلبانة عن األشياء املعلومات، فيضعوا لكّل واحد منها سمة ولفظا،  ثالثة فصاعدا، فيحتاجوا إىل 
أقرب وأخّف  فيكون ذلك  العني،  إىل مرآة  إحضاره  بذكره عن  وليُغني  ليمتاز عن غريه،  به مساّمه،  عرف 
وأسهل من تكلّف إحضاره، لبلوغ الغرض يف إبانة حاله. بل قد يُحتاج يف كثري من األحوال إىل ذكر ما ال 
ميكن إحضاره وال إدناؤه، كالفاين... فكأنّهم جاؤوا إىل واحد من بني آدم، فأومؤوا إليه وقالوا: إنسان إنسان 
إنسان، فأّي وقت ُسِمع هذا اللفظ ُعلِم أّن املراد به هذا الّرضب من املخلوق(5)، وإن أرادوا سمة عينه أو 
يده أشاروا إىل ذلك، فقالوا: يد، عني، رأس، قدم، أو نحو ذلك. فمتى ُسِمعِت اللفظة من هذا ُعرِف معناها، 

1 - خالد سعد كموين، املحاكاة دراسة يف فلسفة اللغة العربّية، 144.
2- انظر: روبري مارتان، يف سبيل منطق للمعنى، 234.

.I.A Richards, and C.K Ogden, The Meaning of Meaning, 2 :3- انظر

4- انظر: خالد سعد كموين، املحاكاة دراسة يف فلسفة اللغة العربّية، 86. 
5- قارن موقف ابن جّني هذا يف مسألة نشأة اللغة مبا يقوله أحمد ابن فارس يف كتابه «الّصاحبّي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها». 
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وهلّم جرّا فيام سوى هذا من األسامء واألفعال والحروف»(1). 
فالكلمة اللغويّة تدّل عىل مدلول واقعّي، ولكّن أّي كلمة، اللغة عاّمة، ال يتكلّمها اإلنسان إّال يف   
حالة غياب كّل ما يتكلّم عنه، فهو ال يشري إىل وقائع أمامه وحوله لحظة تكلّمه، بل ينقل صور هذه الوقائع 
التي ارتكزت يف فكره. ونحن بذلك أمام دائرة ثالوثيّة، تبدأ من الواقع، تنتقل إىل اللغة، وهذه األخرية تركّز 

صورة األوىل يف الفكر، ثّم يعود هذا الفكر يُخِرج صورة الواقع التي احتواها بلغة تدّل عليه:

    الواقع                                                    اللغة                                                      الفكر

 

فاملعنى متحرّك إًذا من واقع إىل لغة، ومن لغة إىل فكر يحمل صورة الواقع، ومن فكر إىل لغة   
تعكس هذه الّصورة. ولكّن اللغة يف ذاتها عندما نتلّفظ بكلامتها، ما يكون معناها؟ أهو املدلول الّشيئّي يف 

الواقع أم املدلول الّصورّي يف الفكر؟ 
لعلّنا إذا أردنا مبعنى اللغة املعنى الذي مثّلته تلقائيّا من الواقع، جاز لنا أن نجعل معاين كلامتها   
األشياء املتواجدة يف الواقع التي دلّت عليها. فإنّنا «عندما نستخدم اللغة نكون عىل عالقة بأشياء الواقع، 
إذ ال معنى ألقوالنا إذا مل تكن تتحّدث عن أشياء، وهذه األشياء هي معاين ما نقوله»(2)، وكذلك العبارة أو 
القضيّة «ال تحتوي بذاتها عىل ألفاظ ولكّنها تحتوي عىل املوجودات التي تدّل عليها األلفاظ»(3). ولكن إذا 
أردنا مبعنى اللغة املعنى الذي نقلته من الفكر، بعد أن استعار هذا األخري بها منها صورة ما دلّت عليه 

وجرّدها حتّى غدت أفكارا خالصة، جاز لنا أن نجعل معاين كلامتها األفكار التي أنضجها الّذهن. 
ونريد اآلن أن ننصف معنى اللغة بني واقع وفكر، وإذا ما أردنا ذلك ال بّد   
لنا من أن منيّز بني معنى لفظة ما وبني مدلولها، إذ إّن املعنى ليس هو املدلول، وال 
ما هو  كلمة  فمدلول  واملدلول.  املعنى  بني  الوثيقة  العالقة  رغم  املعنى،  املدلول هو 
الّيشء الخارجّي الذي تدّل عليه الكلمة، والذي هو يف حقيقة األمر ال يعني شيئا، كون 

1- أبو الفتح ابن جّني، الخصائص: الجزء األّول، 44.
2 ـ جامل حّمود، املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل منوذجا، 130.

3- املرجع الّسابق، 131. 
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أنّه موضوع للحواس ال دخل للفكر به. أّما معنى كلمة ما فهو الفكرة العقليّة املجرّدة، ألّن املعنى مفهوم 
مجرّد، ليس سوى ما كّونه العقل من أفكار، دون أن نغفل استعانة العقل يف إنتاجه الفكرّي املعنوّي هذا 

مبدلول الكلامت التي هي موضوع تفكريه.
وإذا ما لفتنا انتباهنا إىل أّن يف اللغة كلامت ال تدّل عىل يشء، أي ليس لها أّي مدلول تدّل عليه،    
ولكن يكون لها معنى، عرفنا يقينا أّن هذا املعنى تأىّت من الفكر ال من الواقع. مثال ذلك األلفاظ التي تربط 
الكلامت يف الجمل، مثل أن نقول: الكتاب عىل الطّاولة بني الّنظّارة والقلم، فنجد أّن كّال من كلمة «كتاب» 
وكلمة «طاولة» وكلمة «نظّارة» وكلمة «قلم» لها مدلوالت واقعيّة خارجيّة ولها كذلك معانيها، أّما كلمة 
«عىل» وكلمة «بني» وكلمة «و» فليس لها مدلوالت واقعيّة خارجية، لكن لها معنى فكرّي تنسجه البنية 
العميقة للغة لرتبط األلفاظ يف سياق يكون للعبارة فيه معنى. وقل مثل ذلك عن الكلامت والعبارات التي 
يُراد بها التّعبري عن انفعال، وال يُراد بها أبدا أن تشري إىل مسّميات يف الخارج، كقولنا مثال عند الّدهشة عبارة 

«يا سالم» أو «الله الله» أو «ما شاء الله»(1). 
عىل ذلك، فمعنى الكلمة «ال يأيت من الّيشء املادّي، الحجر ال يعني، الكلمة الّدالة عىل الحجر   
لنقل،  الفكر.  عاٍن، واإلنسان هو مصدر  إًذا،  الفكر،  الفكر.  الكلمة، هو  يعني، يف  والذي  تعني،  التي  هي 
والحالة هذه، إّن الكلامت رموز ألفكارنا، شارات حّسيّة لها. الكلامت ال تعني أشياًء بقدر ما تعني أفكارا، 
الذي  بالّيشء  الكلمة  عالقة  قويّة  تكن  مهام  الطّبيعة.  بعامل  ال  الّنفس  بعامل  بالخارج،  ال  بالباطن  عالقتها 
تعنيه، وضعيفة عالقة الكلمة بالفكرة التي لدينا عن هذا الّيشء، فإّن غاية الكلمة هي الّرتويح عن الّنفس، 
التّخفيف من لواعجها ونقل األفكار إىل اآلخرين يف نطاق الحياة االجتامعيّة. العالقة حاصلة إًذا بني الكلمة 
والفكرة، ال بني الكلمة والّيشء. العالقة الثّانية ال وجود لها، ألّن األفكار هي التي تعني، ال األشياء الربّانيّة»(2). 
يرى دو سوسور أّن العالمة اللغويّة هي ارتباط بني الّصورة الّصوتيّة واملفهوم الّذهنّي، فالّصورة   
الّصوتيّة هي عىل غرار املفهوم الّذهنّي ذات طبيعة مجرّدة. فكلمة «إنسان» مثال ميكن التّلّفظ بها مرّات ال 
تحىص، وبطرق صوتيّة مختلفة، كام أنّه ميكن كتابتها بخطوط متنّوعة، لكّن كلمة «إنسان» تبقى واحدة. فال 

عالقة مبارشة- يف نظر دو سوسور- للغة باألشياء الخارجيّة(3).  

1 - انظر: زيك نجيب محمود، موقف من امليتافيزيقا، 128.
2- كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 24.

 .Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique generale, 157 :3– انظر
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الفكر ال  اللغة يكمن يف  أّن معنى  بنّي ذلك- قبل دو سوسور- يحيى بن حمزة، موّضحا  وقد   
املوجودات  الّذهنيّة دون  املعاين  للّداللة عىل  إمّنا هو  األلفاظ  «الحقيقة يف وضع  يقول:  الواقع،  أشياء  يف 
الخارجيّة. والربهان عىل ما قلناه هو أنّا إذا رأينا شبحا من بعيد وظّنناه حجرا، سميّناه بهذا االسم، فإذا دنونا 
منه وظّننا كونه شجرا، فإنّا نسّميه بذلك، فإذا ازداد التّحقيق بكونه طائرا، سميّناه بذلك، فإذا حصل التّحقيق 
بكونه رجال سميّناه به. فال تزال األلقاب تختلف عليه باعتبار ما يُفهم منه من الّصور الّذهنيّة. فدّل ذلك 

عىل أّن إطالق األلفاظ إمّنا يكون باعتبار ما يحصل يف الّذهن، ولهذا فإنّه يختلف باختالفه»(1).
اللغة عليها ليست هي معناها، بل هي مجرّد مدلوالت ُوضعت  التي تدّل  فاألشياء الخارجيّة    
وتلك  الحروف  هذه  معاين  أّما  وأحداثها.  وأفعالها  وأصواتها  أشكالها  َسْمت  عىل  وكلامتها  اللغة  حروف 

الكلامت فهي املعاين التي كّونها الفكر بها عنها. 

ب – اعتباطّية الّدال اللغوّي ومدلوله: 

رأينا قبل قليل تفسريا لعالقة الّدال اللغوّي مبدلوله الواقعّي يوصلنا إىل التّسليم بأّن ألفاظ اللغة   

ُجبلت كياناتها بطينة الواقع، وأّن هذه األلفاظ تركّبت عىل َسْمت أصوات الطّبيعة وأحداثها، أّي أّن عالقة 

اللغة مبا تدّل عليه متينة تصل إىل حّد التّطابق، هي عالقة ليست اعتباطيّة. ولكن كثريا ما نجد اعتباطيّة 

وعشوائيّة يف هذه العالقة، يف عالقة االسم مبساّمه، وعالقة جملة مبا تعّرب عنه من أحداث. هذا تفسري آخر 

لعالقة الّدال اللغوّي مبدلوله، ال نقول بأنّه تفسري يلغي التّفسري الّسابق أو يناقضه وينقده، بل هو تفسري 

يكمل نقص ذاك التّفسري، ويتّمم حقيقة العالقة، ويكشف عن ضعف التّفسري الّسابق، وتكلّفه يف تعميم 

نتائجه تكلّفا يكاد ال يُغقل، دون غّض الّنظر عاّم حواه من الّصّحة وإن كان شيئا يسريا.

إذا كانت بعض أسامء اللغة ُسميت مبا هي عليه لتشابه بينها وبني ما أشارت إليه من مسّميات،   

فليست كّل أسامئها كذلك، بل هنالك أسامء أطلقت اعتباطا عىل مسّمياتها، ومل يكن هنالك أّي مناسبة 

بني اللفظ ومدلوله، وال أدىن عالقة بني الرّمز والّيشء الذي يرمز إليه. فكلمة «الرّجل» الّدالة عىل اإلنسان 
الرّاشد، ال مناسبة إطالقا بني حروفها املرتّبة تلك (ر ج ل) وبني ذاك الّشخص الذي نراه أمامنا، ال  الّذكر 

1- يحيى بن حمزة، كتاب الطراز: الجزء األّول، 36. نقال عن عادل فاخوري، تّيارات يف الّسيمياء، بريوت، دار الطّليعة، ط1، 1411ه/1990م، 
.13
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 The» سيّام أن ليس هنالك تشابه بني الكلمة العربيّة الّدالة عىل الّرجل «رجل» وبني الكلمة اإلنجليزيّة
man» الّدالة عليه، وال الكلمة الفرنسيّة «Ihomme» الّدالة عليه، وال الكلمة األملانيّة «der Mann» الّدالة 
عليه(1)، فأّي من هذه الكلامت دالّة داللة محاكاة عىل شخص الّرجل؟ وإن كانت محاكية لشخص الرّجل، ملَ 

اختلفت هذه الّدوال اللغويّة الّدالة عىل مدلول واقعّي واحد بني لغة وأخرى؟
ألّن كثريا من ألفاظ اللغة مل تُنسج عىل َسْمت الواقع. بل إّن «التّعبريات التي قد تكون صادرة عن   
انفعال معنّي كالتّعبري عن الجوع مثال ال تحتوي عىل أيّة مناسبة بني اللفظ واملدلول، فأنت تقول يف العربيّة 
 .«Es hunger mich» ويف األملانيّة ،«jai faim» ويف الفرنسيّة ،«I am hungry» أنا جائع»، ويف االنجليزيّة»

فأّي هذه األصوات دليل عىل الجوع؟»(2)
بل هنالك  الخارجّي،  العامل  إىل مسّميات موجودة يف  أسامًء تشري  برّمتها  اللغة  ألفاظ  فليست   
كلامت وعبارات لغويّة تدّل عىل حالة نفسيّة أو انفعال أو معنى مجرّد، أو حتّى عىل أمور حسيّة  لكّنها 
ال صوت لها وال شكل لتحاكيه اللغة بكلامتها، كاأللوان مثال، فهنالك اسم لكّل لون اصطلح اإلنسان عىل 
تسميته، فهل هنالك يف الحّس أو الوجدان أو املنطق أو الطّبيعة ما مينع أن تدّل كلمة أخرض عىل اللون 
األحمر، أو كلمة أحمر عىل اللون األخرض، فننعت الّدم بأنّه أخرض، وننعت الّنبات بأنّه أحمر، أو نصف الليل 

بأنّه أبيض؟ ما مينع من كّل ذلك لو اصطلحنا عليه؟(3) 
ال يشء مينع من ذلك، وإّال ملَ تبقى دالّة لغويّة متداولة عىل ألسن الّناس ويكون مدلولها   
قد زال وفنى؟ أو ملَ تختلف مدلوالت دالّة لغويّة واحدة بني زمن وآخر؟ ألّن عالقة الّدالة اللغويّة 
مبا تدّل عليه اعتباطيّة عشوائيّة، ألنّه لو مل يكن كذلك ملا كان ذلك. خذ مثال: فالديناصور زال عن 
وجه األرض وانقرض كمدلول واقعّي، ولكّن الكلمة الّدالة عليه مل تنقرض معه ومل يُهمل استعاملها. 
كذلك كلمة «قهوة» كانت تدّل يف الجاهليّة عىل الخمرة، وجاء اإلسالم وحرّم الخمرة، ولكّن مدلول 
الكلمة تحّول إىل النِب، وغدا أمرا طبيعيّا أن يتلّفظ اإلنسان املسلم بكلمة «قهوة» يف املسجد، بل 
أن يقف ويقّدمها للمصلنّي ليرشبوها، ألّن مدلول هذا الّدال اللغوّي تغرّي. ولوال اعتباطيّة الكلمة 

1- انظر: عبده الرّاجحي، فقه اللغة يف الكتب العربّية، 68-69.
2– عبده الرّاجحي، فقه اللغة يف الكتب العربّية،69. 

3– انظر: حسن ظاظا، اللسان واإلنسان مدخل إىل معرفة اللغة، د.م، مكتبة الّدراسات اللغويّة، 1391ه/1971م، 33.
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لتالزمت مع مدلولها واستحال عندئذ تناولها يف املسجد(1). يقول ابن سينا: «إّن اللفظ بنفسه ال يدّل البتّة، 

ولوال ذلك لكان لكّل لفظ حّق من املعنى ال يجاوزه، بل إمّنا يدّل بإرادة الالفظ. فكام أّن الالفظ يطلقه داّال 

عىل معنى كالعني عىل الّدينار، فيكون ذلك داللته كذلك إذا أخاله يف إطالقه عن الّداللة بقي غري داّل»(2).

ولو شئنا أن ننفي وجود االعتباطيّة التي نذكرها، ملا جاز للبلغاء أن يستخدموا التّشبيه واالستعارة،   

ولغدا أبلغ كالم وأفصحه أردأه وأشنعه. ومبا أنّه «من غري املمكن تحقيق اتّفاق عام حول هذه األشياء [التي 

ندّل عليها باللغة]، فإّن األمر سيخضع يف الّنهاية إىل تقلّب مزمن يصبح معه تحقيق التّفاهم أمرا يف غاية 

الّصعوبة. لكّن الحفاظ عىل االستقرار يتّم بفضل وجود تقطيع ثانوي، وبفضل هذا التّقطيع يصبح كّل جزء 

من الّدال مستقّال يف وجوده عن معنى املدلول املقابل له. ولو أخذنا عىل سبيل املثال األجزاء الّصوتيّة لكلمة 

«هول» وهي: ه/و/ل، لرأينا أنّها مســـــــتقلة يف وجودها عن مدلول الكلمة التي تتألّف منها، وأّن وجودها 

مرتبط بوجود أجزاء الّدوال األخرى يف اللغة: فالجزء الّصويت /ه/ موجود مثال يف «هون»، والجزء الّصويت /و/ 

موجود يف «لون»، والجزء الّصويت /ل/ موجود أيضا يف «حول» وهكذا»(3). فال يوجد لهذه األجزاء الّصوتيّة 

مدلوالت تنحرص بها، وإّال ملا كانت مؤّهلة ألن تُركَّب يف داّالت لغويّة مختلفة املعنى. 

ال صلة بني ما نقول وبني ما ندّل عليه سوى تواضعنا عىل الّداللة عليه، فال وجود بعد ذلك للفظ   

مناسب لهذا املدلول أو ذاك املعنى، وللفظ غري مناسب إّال مبا نحن نجعله كذلك، أي أّن اإلنسان وحده 

بتواضعه من يخلق مناسبة بني لفظ ومعناه، بني داّل ومدلوله. فإن «اتّفق أن ال يوجد للمعنى لفظ مناسب 

معتاد، فليُخرتع له لفظ من أشّد األلفاظ مناسبة، وليدّل عىل ما أُريد به ثّم ليُستَعَمل»(4). يقول عبدالقاهر 

الجرجايّن: «لو أّن واضع اللغة كان قد قال «ربض» مكان «رضب»، ملا كان يف ذلك ما يؤّدي إىل فساد»(5). 
فاإلنسان ال يستطيع أن يستدّل عىل الّيشء من اللفظ إذا مل يكن يعي أّن هذا   
اللفظ موضوع ليدّل عىل هذا الّيشء، فإن جهل ذلك فمهام حشدَت أذنه من ألفاظ فلن 

1- انظر: عبدالله الغّذامي، الخطيئة والّتكفري من البنيويّة إىل الّترشيحّية نظريّة وتطبيق، 46.
2- نقال عن: عبدالله الغّذامي، الخطيئة والّتكفري من البنيويّة إىل الّترشيحّية نظريّة وتطبيق، 47.

3- أندريه مارتينيه، مبادئ اللسانّيات العاّمة، 22. 
4- ابن سينا، اإلشارات والتّنبيهات، 59.

5- عبدالقاهر الجرجايّن، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، 102.
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يعي ما تريد بها، ألّن اللفظة يف حّد ذاتها ال تستحوذ عىل خصائص يُعرف بها مدلولها منها. فاسمع إىل هذه 
القّصة يرويها لنا أوجدن وريتشاردز يف كتابهام «معنى املعنى»: « أراد رجل ما وهو يزور قبيلة من القبائل 
البدائيّة أن يعرف الكلمة التي تخّصص للطّاولة. وكان خمسة أو ستّة أطفال حوله. وهو يرضب بسبّابته عىل 
الطّاولة سائال: ما هذا؟ فأجابه طفل أّن ذلك يشّكل dodela، وأجاب آخر إنّه etenda، وأجاب ثالث إنّه 
bakali، وأجاب رابع إنّه clanba، وأجاب خامس إنّه meza، وقد هّنأ الزّائر نفسه أّوال عىل غنى هذه اللغة، 
لكّنه اكتشف بعد ذلك أّن طفال كان يظّن أنّه أراد الكلمة التي تعني «رضب»، وأّن آخر كان يظّن أنّه كان 
يبحث عن الكلمة التي تعني «صالبة»، وأّن ثالثا كان يظّن أنّه يبحث عن الكلمة التي تعني ما يوجد فوق 
الطّاولة، وأّن رابعا كان يظّن أنّه أراد الكلمة التي تعني «سبّابة»، وأّن األخري أعطى كلمة meza التي تعني 

الطّاولة»(1).  
ومثال هذه القّصة تعبريا عن صعوبة االنتقال من معرفة دالّة الكلمة إىل ما تدّل عليه بالفعل،   
وتوضيحا العتباطيّة عالقة الكلمة مبا تشري إليه، وتأكيدا بأّن هذه العالقة شأنها يعود إىل ما اصطلح اإلنسان 
عليه، نذكر ما يرويه لنا جرجي زيدان بأّن «أهل ميسوري مل يكن عندهم من األدوات إّال الّصّوانيّة، فأّول 
ما جيء إليهم بالحديد والّنحاس دعوا األّول «وتساسبسا» أي حجر أسود، ودعوا الثّاين «وتساهيسبيس» أي 
حجر أحمر. وملّا رأى بعض هنود أمريكا الَفرَس ألّول مرّة دعوه مبا مفاده «كلب سحرّي» وآخرون دعوه مبا 
هو أغرب من ذلك، فقالوا ما تعريبه «خنزير يحمل اإلنسان»... واملكسيكيّون أّول عهدهم باملاعز وضعوا 
لها اسم «كواكواوتنتسون» وتعريبها حرفيّا «رأس شجرة شّفة شعر» فقصدوا بقولهم «رأس شجرة» القرون، 
زنوج «غريبو»  أّن  واللحية... وأغرب من ذلك  القرون  الحيوان ذو  أخرى،  وبعبارة  اللحية،  و»شّفة شعر» 
يعّربون عن شعورهم بالغضب بقولهم «آه يامو كراوودي» أي «قد تتأ عظم يف صدري» لكّنهم يرسعون يف 

لفظها فتسمع «يامكروري»(2). 
الّدال  ولعّل األلسنّي النمساوّي فرديناند دو سوسور كان رائدا يف إظهار اعتباطيّة العالقة بني   
اللغوّي ومدلوله، وألجل ذلك فهو يؤكّد عىل وحدة الّدال باملدلول، إذ إّن مدلوال ال ميكن أن يُعرف بغري داّل، 
وال داّال يُعرف بغري مدلول، ألن ال عالقة بينهام سوى أّن اإلنسان رغب اعتباطا أن يسّمي هذا الّيشء بهذا 
االسم. وألجل ذلك فإّن «الجوهر اللغوّي ال يوجد إّال باندماج الّدال باملدلول، وأنّه يختفي حينام ال نقبض إّال 

1-I.A Richards, and C.K Ogden, The Meaning of Meaning, 77-78 
2- جرجي زيدان، الفلسفة اللغويّة، 81-82. 
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عىل واحد من هذين العنرصين»(1). فألّن «الّدال واملدلول املأخوذين كّل واحد منهام عىل حدة تفاضليّان 
وسالبان بال قيد أو رشط، فالتّوليف بينهام أمر إيجايّب، ألنّه يتسبّب يف خلق نظام من القيم، هذا الّنظام الذي 

يشّكل الرّابط الحقيقّي بني العنارص الّصوتيّة والّنفسيّة داخل العالمة»(2).  
إًذا إذا أردنا أن نقّرر اعتباطيّة عالقة الّدال اللغوّي مبدلوله، وجب أن نسلّم باتّحاد املدلول مبا دّل   
عليه، ويف هذا االتّحاد ينتفي وجود املدلول الواقعّي، ويصبح وجوده محصورا يف ألفاظ اللغة الّدالة فحسب، 
يذوب املدلول يف الّدال عليه، وال يبقى منه سوى الّصورة التي تحملها الكلمة إىل الّذهن، أي ال يبقى سوى 
اللفظة ومعناها بعد أن يضيع مدلولها. ومبعنى آخر، بعد أن نسمي شيئا باسم ما اعتباطا، ال يبقى من 
الّدالة عليه التي نستخدمها لنشعر بوجودنا االجتامعّي، يف هذه الحالة  الّيشء سوى اسمه، هذه اللفظة 
يتحّول مدلول اللغة الواقعّي إىل معناها الفكرّي: «حني يعوي إنسان أو يرصخ أو يتوّعد، نفهمه جيّدا نحن 
الحيوانات، بعدها يرصف نظره عن ذلك العامل اآلخر. لكّنه ينبح بطريقته الخاّصة- يتكلّم- وهذا ما يساعده 
عىل ابتكار ما ال يوجد وغّض الطّرف عاّم يوجد. فبمجرّد ما أن مينح اسام ما ليشء، يتوقّف عن رؤية الّيشء 
يف ذاته، يسمع فقط االسم الذي منحه أو يراه مكتوبا... كّل يشء يف العامل، بالّنسبة له، مّجرد ذريعة للتّحّدث 

مع اآلخرين أو مع نفسه»(3).
تغدو بذلك كلّه عالقة اللغة بالواقع والطّبيعة ضعيفة جّدا تكاد ال تبني، بل لنا أن نسأل: هل   
مثّة عالقة بينهام يف األصل؟ يجيب فوكو: «إّن العنارص التي تتكّون منها اللغة (أصوات، إمياءات، تأشريات) 
مة بالتّتابع من الطّبيعة، ومع ذلك، فإنّه ليس لها مبعظمها أّي تطابق مضمويّن مع ما تدّل عليه، بل  مقدَّ

عالقات تزامن أو تتابع. الّصيحة ال تشبه الخوف، واليد املمدودة ال تشبه اإلحساس بالجوع...»(4).
ال  فّمام  بالواقع،  اللغة  عالقة  نلغي  أن  لنا  يجوز  فال  منصفني  نكون  أن  أردنا  إذا   
نشوء  فجر  ويف  اإلنسان  حياة  بدايات  يف  قويّة  كانت  لعلّها  وطيدة،  عالقة  مثّة  أّن  فيه  شّك 
الله،  من  بها  موحى  توقيفيّة  بأنّها  وسلّمنا  مواضعة  نشوءها  جدال  نفينا  لو  حتّى  اللغة، 

1-Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique generale, 144 
2 - املرجع الّسابق، 166. 

3 - ميغيل دي اونامونو، رواية «الّضباب»، رثاء أورفيو الكلب ألغستو اإلنسان. نقال عن ريترشد هارلند، ما فوق  البنيويّة فلسفة البنيويّة 
وما بعدها، ترجمه لحسن أحاممة، الالذقيّة، دار الحوار، ط2، 1430ه/2009م، من الّصفحة األوىل قبل املقّدمة.

4 - ميشيل فوكو، الكلامت واألشياء، 141. 
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فال تنتفي صلة اللغة بالواقع، ألّن كثريا من كلامت اللغة ال نكاد نستخدمها إّال لإلشارة إىل الوقائع. ولكّن 
ذلك أيضا ال يعني أّن كّل ألفاظ اللغة ألفاظ واقعيّة، مل تولد إّال من نباح كلب وصوت حجر سقط يف املاء، 
ألنّنا بهذا الكالم نكون بعيدين جّدا عن الواقع اللغوّي. نعم، هنالك ألفاظ قليلة- تنحرص ببعض األسامء 
والتّعبريات الحسيّة- استمّدت كياناتها ومعانيها من الواقع، ولكّن مثّة ألفاظ كثرية جّدا، بل تكاد ال تحىص، 
ال متّت إىل الواقع بصلة، وال بحبل وال بخيط، تلك األلفاظ تشّكلت كياناتها اعتباطا، منها أسامء تدّل عىل 
مسّميات، ومنها ألفاظ تعّرب عاّم يخالج الفكر والوجدان والّشعور، ومنها أصوات ال مدلول لها، معانيها فوق 
الواقع، ال تشري إىل يشء، بل تحوي معاٍن محض مجرّدة، ومنها كلامت وجمل وعبارات تؤّدي وظائف بعيدة 

عن الواقع والفكر، مثل التّحيّة والّصالة واملناجاة.... 

ج – املعنى الّثابت واملعاين املتحّولة: 

لكّل كلمة يف اللغة معنى، يكفي أن نتلّفظ بها وحيدة يتيمة حتّى ينتفض أمامنا معناها الذي   
ُوضع لها، هذا املعنى هو الذي نقرأه يف القاموس مرصوصا عىل يسار الكلمة، هو املعنى الذي استمّدته 
الكلمة من الواقع املحسوس، هو املعنى الحقيقّي للكلمة، هو معاناها الثّابت. غري أّن هذا الثّبات املعنوّي 
لكلامت اللغة ال يلبث أن يهتّز، فتصيبه رعشة، يتبّدل ويتحّول، فيغدو ديناميكيّا وقابال ألن يتجّول يف فضاء 
كلمته، كلاّم وضعت هذه األخرية يف سياق، أو اختلفت أوقات نطقها، أو تغرّي ناطقوها، أو حاالتهم الّنفسيّة 

واالنفعاليّة، أو أريد بها هزل، واستُعريت فغدت مجازيّة بالغيّة. 
فألفاظ اللغة لها معاٍن ثابتة وأخرى متحّولة، تبدأ الكلمة مبعنى حّيس يف عامل الواقع، ثّم تدخل   
من  اللغة قسام عظيام  «يف  أّن  فمعلوم  مجازيّة.  معنويّة  مجرّدة  مبعاٍن  ُحبىل  فتخرج  املجرّد،  الفكر  عامل 
ألفاظها، وال سيّام األفعال، ماّم يُستعمل للّداللة الحّسيّة واملعنويّة عىل الّسواء، فبقولنا «فََصَل» قد نقصد 
الّداللة الحّسيّة نحو «فصل زيد الّيشء» أي قطعه وأبانه. أو املعنويّة نحو «فصل الحكم بالخصومات»... فال 
يخلو أن تكون إحدى هاتني الّداللتني أصليّة حقيقيّة، واألخرى فرعيّة مجازيّة... فالّداللة الحّسيّة هي األصل، 
واملعنويّة هي الفرع ُحملت مجازا لتشابه يف الّصور الّذهنيّة، ألّن املحسوسات أّول ما تستلفت انتباه اإلنسان، 
وهي سابقة يف ذهنه عىل املعنويّات، ألنّه يف أبسط أحوال عيشه مل يكن يف احتياج إّال للمعاين الحّسيّة. ففي 
، لكّنه بعد أن ارتقى يف الحضارة، وارتقت تصّوراته  أّول استعامله «قَطََع» مل يكن يريد بها إّال القطع الحّيسّ
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حدثت له معاٍن جديدة بينها وبني القطع مشابهة ذهنيّة كقولنا: «قَطََع يف األمر» أي جزم»(1). 
فالكلامت تبدأ معانيها حّسيّة حقيقيّة ثّم تغدو مجرّدة مجازيّة، وهو أمر يوّضح ما قلناه سابقا   
من أّن املعنى ينتقل من الواقع إىل الفكر باللفظة اللغويّة، فيبدأ يف الواقع حّسيّا ثّم يغدو يف الفكر مجرّدا، 
فكريّة  مجرّدة  ومعاٍن  حقيقّي  واقعّي  حّيسّ  معنى  عّدة،  معاٍن  لها  فيصبح  وذاك  بهذا  اللفظة  فتصطبغ 
مجازيّة. فاللغة تكتسب دامئا معاٍن جديدة كلّام ازدادت حاجات اإلنسان االجتامعيّة والفكريّة والعاطفيّة 
فاللغة  املستجّدة،  اإلنسانيّة  الحاجات  هذه  تلبية  عن  الّضيّقة  الثّابتة  مبعانيها  املوجودة  األلفاظ  وعجزت 
سبيل اإلنسان يف وجوده كلّام ضاقت به معانيها أبدع لها معاٍن تالئم كّل جديد يف هذا الوجود. وقد تحّدث 
الفارايب عن «إمكانات اإلبداع يف اللغة، حيث  إّن التّبّدل املستمّر يف املعنى والتّطّور الّدائم يف حياة األمم 
يؤّدي إىل وجود وظائف تعبرييّة جديدة للغة مثل الخطابة والّشعر وغريها. وقد ُعرف حديثا مفهوم االنزياح 
أو االنحراف، لتفسري التّغرّيات الّدالليّة الحادثة يف اللغة ويف الظّاهرة الكونيّة عاّمة، ألّن األساس يف الحياة 
هو التّبّدل والحركة، والتّغرّي املستمّر يف املفاهيم والتّصّورات»(2)... «فإن يكن الكون يف انزياح دائم وخلق 
جديد، فإّن اللغة... هي األخرى فضاء وكون من العالمات منزاح. ولنئ بدا شكلها للّنظرة اإلجامليّة ثابتا، فإّن 

من وراء هذا الثّبات الظّاهر لتغرّيات مستمرّة، فرتى الّدال ساكنا ولكّن املدلول يف حركة دائبة»(3). 
هذه الحركة الّدالليّة املعنويّة التي تؤّديها ألفاظ اللغة هي ما يُعرف اليوم بالحقل الّدالّيل للكلمة   
، برتاكيب الكالم، بني ما نصطلح عىل  الذي «يختلف ضيقا واتّساعا باختالف الكلامت، وينشأ، ماّم يقيمه املعربِّ
تسميته املعنى العاّم للكلمة، أو املعنى الّنواة، وبني معاٍن أخرى لكلامت أخرى، من عالقات دالليّة تولّدها 

، ويكرّسها يف الّضمري اللغوّي للجامعة اللغويّة»(4). حاجة املعربِّ
إّن الكثري من العنارص تتدّخل يف الكلمة فتفّجر منها معاٍن مل تألفها قواميس   
اللغة، بحيث إّن «املعنى القاموّيس ليس كّل يشء يف إدراك معنى الكالم فثّمة عنارص 
غري لغويّة ذات دخل كبري يف تــــــحديد املعنى، بــــــل هي جزء أو أجزاء من معنى 

1 - جرجي زيدان، الفلسفة اللغويّة، 97. 
2- خالد سعد كموين، املحاكاة دراسة يف فلسفة اللغة العربّية، 151.

3- أحمد محّمد ويس، االنزياح، بريوت، املؤّسسة الجامعيّة للّدراسات والّنرش، 2005، 26. نقال عن: خالد سعد كموين، املحاكاة دراسة يف 
فلسفة اللغة العربّية، 151

4- أحمد حاطوم، اللغة ليست عقال (من خالل اللسان العريّب)، 193.
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الكالم، وذلك كشخصيّة املتكلّم، وشخصيّة املخاطب، وما بينهام من عالقات، وما يحيط بالكالم من مالبسات 
وظروف ذات صلة به، كالجّو مثال، أو الحالة الّسياسيّة... إّن عبارة مألوفة مثل «صباح الخري» قد يكون لها 
من املعاين عرشة أو أكرث، إذا نظر إليها من حيث الّسياقات التي تقع فيها»(1). مثال ذلك يف  اللغة العربيّة 
عن اختالف معنى لفظة ما، واختالف وظيفتها الّنحويّة إذا ما أُدرجت يف سياق معنّي: الفعل املايض والفعل 
املضارع، إذ «يكتسب كّل منهام داللته الزّمنيّة ماّم يقرتن به كّل منهام من أدوات فضال عن اكتسابها من 
سياق بعضهام. فاملايض يسبقه حرف التّقريب املعروف «قد» فيُقّربه من املضارع، ويُكسبه إيقاعا تركيبيّا 
يجعله صالحا للحلول محلّه يف ما يناسب الفعلني من مواضع الّرتكيب. واألفعال التي يستقّل كّل منها مبعنى، 
وتتحرّك بدينامية االستعامل وعفويّته، إمّنا يتداخل املتقارب منها بعضه يف بعض، ويكتسب بعضها معنى 
بعض اكتسابا دالليّا ال يلبث أن يتحّول إىل اكتساب نحوّي- تركيبّي يُصبح للفعل املُكتِسب فيه خصائص 
الفعل املُكتََسب منه: فيُعّدى الالزم " الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه " [الزمر: ١٨] ويلزم املتعّدي، 
اَمء " [النحل: ٧٩] واللفظ الذي يساوق  رَاٍت ِيف َجوِّ السَّ أو يُصبح متعديّا بالحرف " أَلَْم يََرْواْ إَِىل الطَّرْيِ ُمَسخَّ
ألفاظ الّسلسلة الكـــالميّة، أي يكون يف سيـــــــاقها، إمّنا يكتســـــب من هذا الّسياق شكال نحويّا مل يكن 
َها  َجالَّ إَِذا  َوالنََّهاِر   {91/2} تََالَها  إَِذا  َوالَْقَمِر   {91/1} َوُضَحاَها  ْمِس  َوالشَّ  " فيه:  انــــدراجه  لوال  له  ليكون 
اَمء َوَما بََناَها {91/5} " [الشمس: ١ - ٥]  فلم يكن للفعل «يغشاها»  {91/3} َواللَّيِْل إَِذا يَْغَشاَها {91/4} َوالسَّ
الذي تال «إذا» أن يكون مضارعا لوال اندراجه يف سياق من القوايف املختومة بالّضمري «ها»، ألّن «إذا» إمّنا 

يليها املايض يف ما كان من الكالم مختار ال رضورة معه»(2). 
فاملعنى متلّون يتحّول مبجرد أن تُدَرج لفظته يف سياق، أو أن يغرّي متكلّمها نربة صوته ونغمته،   
أو أن يتغرّي شخص الفظها، أو عمره، أو جنسه، أو مكانه، أو زمان نطقه لها. الكلمة عبدة لناطقها، يريد منها 
ما يشاء، لن تعني شيئا سوى ما يريد ناطقها أن تعنيه، سيحترض بذلك معناها الثّابت ويفنى، ذاك املعنى 
الذي ال يظهر للكلمة إّال عندما تُعلّق يف الفراغ، أّما حني تسقط يف سياق الكالم، وترضخ لقواعده، وتتالعب 
بها مقاصد املتكلّم تصبح فيّاضة باملعاين، وال يعود للكلمة معنى محّدد، وال للمعنى كلمة تناسبه، فتغدو 
كّل كلمة تعني كّل يشء، وكّل املعاين نستطيع التّعبري عنها بأي كلمة نريد، ها هنا تتالطم األلفاظ واملعاين 

بأمواج الّنسبيّة. 

1 - محمود الّسعران، علم اللغة مقّدمة للقارئ العريّب، 251-252. 
2- أحمد حاطوم، اللغة ليست عقال (من خالل اللسان العريّب)، 41-42.
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د – نسبّية األلفاظ واملعاين: 

إّال يف حالة عزلتها عن كّل ما من شأنه  الثّابت لكلمة ما يكاد ال يظهر  أّن املعنى  توّصلنا إىل   
أن مينحها قيمتها اللفظيّة واملعنويّة. وكأنّه إذا أرادت الكلمة أن يكون لها معنى واحد ثابت غري متحّول، 
فعليها أّوال أّال تكون كلمة، ألّن الكلمة ليست لها قيمة معنويّة إّال يف سياق كالمّي وظروف كالميّة. وقد ال 
حظ حقيقة نسبيّة الكالم لودفيغ فتجنشتني الذي شّن ثورة تحليليّة عىل املعنى، متوّصال إىل أّن البحث عن 
معنى ثابت إمّنا هو مجرّد وهم، وقد آن األوان ليك نستفيق منه، ألّن معنى اللفظ ال يتحّدد إّال باستخدامه، 
وملّا كانت طرق استخدام الكلمة ال حدود لها، اقتىض أن يكون للكلمة معاٍن بقدر طرق استخدامها غري 
املحدودة، فمعاين كلمة ما ال يحصيها حاٍص. وكذلك معنى أّي عبارة يتّم تحديده بالّسياق الذي ترد فيه، 
وبطريقة استخدامها، والظّروف التي قيلت فيها. من هنا أطلق فتجنشتني رصخته التّقعيديّة ملعنى الكلامت: 
معاين  معرفة  إىل  يوصلنا  اللغة  الستخدام  معرفتنا  ألّن  االستخدام»  عن  اسأل  وإمّنا  املعنى  عن  تسأل  «ال 

ألفاظها(1).
فأّي لفظ يكون مجرّدا عن أّي معنى ال يدّل عىل يشء، فإذا وضعناه يف قضيّة انبت معنى ودّل   
عىل مدلول. فاأللفاظ املفردة- كام يشبّهها فتجنشتني- كالّنقاط، والقضايا املركّبة كالّسهام، فالّنقطة ال ترسم 
شكال إّال حينام نجمعها مع نقاط أخرى فرنسم بها أشكاال ال حدود لها، وكذلك اللفظة وحدها ال تعني شيئا 
إّال حينام نستخدمها يف سياق قضوّي، عندها تعني ما نريد منها أن تعنيه حسبام نسوقها يف هذا الّسياق أو 

ذاك(2). 
بذلك تغدو اللغة- بتعبري فتجنشتني- لعبة، اللغة لعبة كسائر األلعاب التي ال رشاكة بينها سوى   
اسمها «لعبة»، وإّال فام الذي يجمع بني لعبة الورق وكرة القدم وكرة الّسلة والتّنس والّشطرنج واملصارعة...؟ 
ال يشء سوى االسم، ال يشء مشرتك بينها جميعا. فاللغة ومفرداتها تؤلّف لعبة بهذا املعنى، أي إنّه ال وجود 
لوظيفة واحدة تؤّديها كّل الجمل، وال وجود ملعنى واحد لكّل كلمة، بل لكّل كلمة معاٍن عّدة وال وجود 
لعنرص مشرتك بني هذه املعاين. مثال فتجنشتينّي آخر للغة وهو أّن كّل كلمة يف اللغة تؤدي وظائف عّدة 
كام نجد يف صندوق الّنّجار، فيحوي هذا الّصندوق شاكوشا ومنشارا ومسطرة وزجاجة غراء ومسامري ومفّك 
مسامري، وليس لكّل أداة من هذه األدوات وظيفة محّددة يلتزمها الّنّجار يف عمله، وإمّنا يستخدم كّال منها 
يف أكرث من وظيفة حسب حاجته. وكذلك أمر وظائف كلامت اللغة، إذ ليس لكلمة واحدة معنى محّدد 

1- انظر: رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة قتجنشتني، 145-147.
2- انظر: ماهر عبدالقادر عيل، فلسفة الّتحليل املعارص، 256.
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وال وظيفة محّددة وال استخدام محّدد، بل تتعّدد معانيها ووظائفها واستخداماتها حسب حاجة املتكلّم، 
فاملتكلّم يلعب باللغة يك يحّقق مقاصده. فليست وظيفة اللغة محصورة بتقرير الوقائع، إذ ذاك إحدى 
وظائفها، وللغة وظائف جّمة مثل إعطاء أوامر، تعبري عن رغبة، متثيل دور عىل املرسح، ترجمة نّص، قّص 
حكاية، إلقاء أسئلة، تقديم شكر أو تهنئة، صب لعنة، صالة، تأّمل حادثة وتحليلها، تكوين فرض علمّي...

كذلك ألفاظ مثل: ماء! بعيدا! نجدة! هي كلامت مفردة لكّنها تعّرب عن موقف معّقد، مثلام يتلهف شخص 
عطشان حني يرى ماء ويندفع نحوه، أو حني تحّذر شخصا من االقرتاب من خطر، أو حني تجد صديقا يف 

مأزق صعب وتطلب له الّنجدة(1). 
فالكلمة الفتجنشتينيّة ال معنى لها إّال يف سياق ونســـــق، تـــــلك حقيقة لغويّة نجد دعامئها عند   
األلســــــنّي البنيوّي دو سوسور، وعند البالغّي عبدالقاهر الجرجايّن- قبل فتجنشتني ودو سوسور- يف نظريّة 
«الّنظم». فاملعنى الّسوسورّي ال يظهر إّال ضمن بنية كالميّة، إذا انتزعت الكلمة من البنية فقدت معناها. 
فلو اعتربنا أّن الّدوائر يف الّشكل التّايل هي الّنسق أو البنية أو الّسياق االستخدامّي الذي ركّبنا فيه كلمة ما، 
وأّن الّشكل الظّاهر بني الّدوائر هو معنى الكلمة الذي اكتسبته من الّنسق، فإذا ما نحن انتزعنا دائرة واحدة 
(بدلّنا الّسياق الكالمّي) من هذه الّدوائر تغرّي الّشكل املُدَرج بينها (املعنى)، وإذا ما نحن محونا الدّوائر كلّها 

(ألغينا الّسياق) لن تجد أثرا للّشكل (املعنى) الذي ما كان ليظهر لوال الّدوائر (الّسياق): 

           معنى الكلمة                                                                                الّسياق الكالمّي

هذا التّفسري الّسوسورّي البنيوّي لنلقاه واضحا يف نظريّة الّنظم الجرجانيّة كام   
قلنا، فيحّدد عبد القاهر الجرجايّن البالغة املعنويّة لكلمة ما بضميمها إىل كلامت أخرى، 
أي بوضعها يف سياق كالمّي، يقول: «وهل تجد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة، إّال 
وهو يعترب مكانها من الّنظم، وُحسن مالءمة معناها ملعاين جاراتها، وفضل مؤانستها 

1- انظر: محمود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة، 54-57.
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ألخواتها؟ وهل قالوا: لفظة متمّكنة ومقبولة، ويف خالفه: قلقة ونابية، ومستكرهة، إّال وغرضهم أن يُعّربوا 
بالتّمّكن عن ُحسن االتّفاق بني هذه وتلك من جهة معناها، وبالقلق والّنبؤ عن سوء التّالزم، وأّن األوىل مل 
تلِْق بالثّانية يف معناها، وأّن الّسابقة مل تصلح أن تكون لَِفقا (نصفا) للتّالية يف مؤّداها؟ وهل تشّك، إذا فّكرت 
يف قوله تعاىل: " َوِقيَل يَا أَرُْض ابْلَِعي َماءِك َويَا َساَمء أَقْلِِعي َوِغيَض الاَْمء َوقُِيضَ األَْمُر َواْستََوْت َعَىل الُْجوِديِّ 
ِّلَْقْوِم الظَّالِِمنَي {11/44} " [هود: ٤٤] فتجّىل لك منها اإلعجاز، وبهرك الذي ترى وتسمع، أنّك  َوِقيَل بُْعداً لـ
مل تجد ما وجدَت من املزيّة الظّاهرة والفضيلة القاهرة، إّال ألمر يرجع إىل ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، 
أن  إىل  وهكذا،  بالرّابعة؟  والثّالثة  بالثّانية  األوىل  القت  حيث  من  إّال  والّرشف،  الحسن  لها  يَعرِض  مل  وأن 
تستقريها إىل آخرها، وأّن الفضل تناتج ما بينها، وحصل من مجموعها. إن شككَت فتأّمل! هل ترى لفظة 
منها، بحيث لو أُخذْت من بني أخواتها وأُفردْت، ألّدت من الفصاحة ما تؤّديه وهي يف مكانها من اآلية؟ قل 
«ابلعي» واعتربها وحدها، من غري أن تنظر إىل ما قبلها وإىل ما بعدها، وكذلك فاعترب سائر ما يليها»(1)... 
«فلو كانت الكلمة إذا َحُسنْت من حيث هي لفظ، وإذا استحّقت املزيّة والّرشف، استحّقت ذلك يف ذاتها 
وعىل انفرادها، دون أن يكون الّسبب يف ذلك حاال لها مع أخواتها املجاورة لها يف الّنظم، ملا اختلف بها 
الحال، ولكانت: إّما أن تَْحُسن أبدا، أو ال تَْحُسن أبدا. ومل تَر قوال يضطرب عىل قائله حتّى ال يدري كيف 

يُعربِّ وكيف يورد ويُصِدر»(2). 
فقيمة الكلمة وبالغتها ومعناها يحّدده استخدامنا لها يف سياق، لنرضب أمثلة توّضح لنا ذلك: لو   
وضعنا كلمة «أحدهم» يف سياقني مختلفني، سنجد أّن هذه الكلمة ستعني يف سياق غري ما تعنيه يف آخر، 

وستدّل عىل يشء يف سياق يختلف عنه يف آخر: 
الجملة األوىل: ال ميكن لخالد أن يستمّر يف العيش كالّناسك املنغلق، عليه أن يتحّدث إىل أحدهم،   

وإّال أصيب بالجنون. 
الجملة الثّانية: يجب أن يتحّدث خالد إىل أحدهم عندما يزور لندن، ولكّنه أضاع الرّسالة التي   

تخربه بالّشخص الذي عليه أن يتحّدث إليه. 
شخص،  جنس  أي  محّدد،  غري  شخصا  «أحدهم»  تعني  األوىل  الجملة  ففي   
. بينام هي يف الجملة الثّانية تعني شخصا محّددا  وبعبارة منطقيّة تدّل عىل معنى كّيلّ

1 – عبدالقاهر الجرجايّن، داللئل اإلعجاز يف علم املعاين، 98. 
2 - املرجع الّسابق، 101.
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يعرفه خالد باسمه، أي هو معنى جزيّئ(1). وقد أدرج ابن حزم مثال ما ذكرناه من أّن لفظا قد يدّل عىل 
جامعة أو عىل واحد، وذلك حسب حال املتكلّم ومراده: «كقولك «إنسان» فإّن هذه اللفظة تدّل عىل الّنوع 
كلّه، كقول الله عّز وجّل:  " إِنَّ اْإلِنَساَن لَِفي ُخْرسٍ {103/2} " [العرص: 2] فإمّنا عنى جامعة ولد آدم. وتقع 
أيضا هذه اللفظة عىل واحد فنقول: أتاين اإلنسان الذي تعرف، وأنت تريد غالمه أو زوجته أو واحدا من 

الّناس بعينه»(2). 
فال يكون للعنرص اللغوّي معنى إّال ضمن سياق معنّي وموقف معنّي، فإّن كلمة «بيت» يختلف   
متاما من سياق إىل آخر، فهو يف قولَك: «ذهبُت إىل البيت» غريه يف قولك: «أجرى له جراية من  بيت مال 
املسلمني» غريه يف قولك: «نظم بيتا من الّشعر»(3). فإّن الكلامت يف الّسياق تحتّك معانيها ببعضها بعضا، 
فيأخذ بعضها من بعض معاٍن ووظائف مل تكن لها يف سياقات مختلفة. وكام أّن سياقا يقولب معنى كلمة 
إحدى  «فتغيري  برّمته.  معناه   يغرّي  عينه  الّسياق  يف  واحدة  كلمة  تغيري  أّن  أي  العكس،  فكذلك  واحدة، 
الكلامت ينجم عنه تغيري وظائف األخريات يف البنية نفسها، فقولنا: «رضب صالح محّمدا» ثّم نقف عند 
ذلك حيث تتحّدد وظائف هذه العنارص الثّالثة، فإذا غرّينا كلمة «محّمد» ووضعنا بدال منها كلمة «مثال» 
وقلنا: «رضب صالح مثال» فإّن كلمة «رضب يتغرّي معناها تبعا لذلك، كام أّن الحدث الّصادر عن صالح يتحّول 
من حركة يدويّة إىل فعل لسايّن. أّما لو مددنا الجملة وقلنا: «رضب صالح محّمدا يف أهّم مرشوعاته» لنال 

الجملة تغيري كامل يف كّل عنارصها»(4)
ومثال اكتساب األلفاظ معانيها بعضها من بعض اكتساب املضاف تأنيثه أو تذكريه أو عدده من   
املضاف إليه، ألّن املضاف واملضاف إليه حينام يُساقان يف سياق واحد يصبحان كأنّهام كلمة واحدة بتعبري 
سيبويه. ومثال سيبويه عىل ذلك قولنا: «قُِطعْت بعض أصابعه» فامتّصت كلمة «بعض» تأنيثا من كلمة 

«أصابعه» التي أُضيفت إليها(5).
واختالف معاين الكلامت ووظائفها ال يقترص عىل تنّقلها بني سياق وآخر، بل    
إّن الّنسبيّة املعنويّة الوظيفيّة لتعرتي كلامت اللغة يف الّسياق عينه، ولكّن مع اختالف 
واختالف جنسه، ومتتاز  ونيّاته،  بل  بها،  الّناطق  وتتحرّك مع مقاصد  الّصوت،  نربة 

ط1،  املتّحدة،  الجديد  الكتاب  دار  بريوت،  جحفة،  عبداملجيد  له  وقّدم  ترجمه  اللسانّيات،  يف  املنطق  وآخرون،  ألوود  ينس  انظر:   -  1
1434ه/2013م، 159.

2 - ابن حزم األندلّيس، الّتقريب لحّد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العاّمّية واألمثلة الفقهّية، 13. 
3 - انظر: أندريه مارتينيه، مبادئ اللسانّيات العاّمة، 42. 

4 - عبدالله الغّذامي، الخطيئة والّتكفري من البنيويّة إىل الّترشيحّية نظريّة وتطبيق، 38.  
5- انظر: أحمد حاطوم، اللغة ليست عقال (من خالل اللسان العريّب)، 48-49. 
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معانيها من مجتمع إىل آخر، ومن وقت إىل آخر. وإليك أمثلة عىل ذلك، ولنبدأ بنربة الّصوت ونغمته. فنحن 
إن أردنا أن نرّغب طفال بأن يأكل تّفاحة، فليس علينا سوى أن نخفض صوتنا ونبتسم ونحرّك لساننا مسرّيينه 
عىل شفتينا قائلني له: تّفاحة تّفاحة. وإن أردنا أن نزجره، فام علينا سوى أن نرّدد الكالم ذاته، ولكن بصوت 
مرتقع عابسني صائحني بوجهه: تّفاحة تّفاحة، فيفهم قصدنا. ويربز ذلك أيضا إذا أردنا أن نفّهم حيوانا، فإن 
رغبنا يف استدعاء الهّر مثال نناديه بصوت معتدل: بس بس... فيأيت آمنا فاهام مرادنا، وإن أردنا طرده ملا 
احتجنا إّال أن نكّرر الّصوت نفسه مرتفعا مصحوبا بنربة تهديديّة(1). واألمثلة كثرية عىل أّن الكلمة الواحدة 
تدّل عىل أكرث من معنى، وتؤّدي وظائف عّدة دون أن نحدث أّي تغيري يف حروفها أو سياقها، ولكن مبجرّد 
أن نغرّي يف التّنغيم. فإّن كلمة «نعم» يف لهجتنا العاميّة، نريد بها أحيانا معنى «أجل»، وأحيانا معنى «إيّن 
أسمعَك» أي «تابع كالمك»، وأحيانا معنى االستهزاء والّسخرية «ما أحقر الكالم الذي تتلّفظ به وما أتفهه!»، 
وأحيانا معنى االستفهام «ماذا تريد مّني؟»، وأحيانا معنى االستغراب «ما هذا الذي تقوله؟!»... وهذه املعاين 
كلّها التي نعّرب عنها بكلمة «نعم» وحدها ال يشء يبّدلها سوى نغمة صوتنا. وقل مثل ذلك يف كلمة «رجل» 
و«إنسان» كيف يختلف معناها بنربة الّصوت، وذلك «أن تكون يف مدح إنسان والثّناء عليه، فتقول: كان 
والله رجال! فتزيد يف قّوة اللفظ، ومتّكن يف متطيط الالم وإطالة الّصوت بها، أي رجال فاضال أو شجاعا أو كرميا، 
أو نحو ذلك. وكذلك تقول: سألناه فكان إنسانا! ومتّكن الّصوت بإنسان وتفّخمه، فتستغني بذلك عن وصفه 
بقولك: إنسانا سمحا أو جوادا أو نحو ذلك. وكذلك إن ذممته ووصفته بالّضيق قلت: سألناه فكان إنسانا! 

وتزري بوجهك وتُقطِّبه، فيغني ذلك عن قولك: إنسانا لئيام أو لحزا أو مبّخال أو نحو ذلك»(2). 
ويختلف معنى الكلامت باختالف قصد املتكلّم ومراده، «فرُّب كلمة حّق أُريد بها باطل فاستحّق   
عليها الّذّم... ورُّب قول حسن مل يَحُسن من قائله، حني تسبّب به إىل قبيح، كالذي حىك الجاحظ، فقال: رجع 
طاووس يـــــوما عن مجلس محّمد بن يوسف- وهو يومئذ وايل اليمن- فقال: ما ظننُت أّن قول «سبحان 

الله» يكون معصية لله حتّى كان
اليوم، سمعُت رجال أبلغ ابن يوسف عن رجل كالما، فقال رجل من أهل املجلس: سبحان الله! كاملستعظم 

لذلك الكالم، ليُغِضب ابن يوسف»(3).
فمقصد املتكلّم من كالمه قد يقلب معاين ألفاظه رأسا عىل عقب، وهذا األمر   

1 - انظر: جرجي زيدان، الفلسفة اللغويّة، 52.
2 - أبو الفتح بن جّني، الخصائص: الجزء الّثاين، 371. 

3- عبدالقاهر الجرجايّن، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، 76. 
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نجده أكرث ما نجده عندما تشرتك لفظتان يف الّنطق وتختلفان يف اللغة، فافرض مثال أّن رجال عربيّا ال يعرف 
من اللغة اإلنجليزيّة شيئا، دخل إىل متجر صاحبه رجل أمرييّك ال يعرف من اللغة العربيّة شيئا، فقال العريّب 
لألمرييّك: أريد علبة من الفول. حيث يكون مقصده من لفظة «فول» املادة الغذائيّة، ولكّن صاحب املتجر 
اإلنجليزيّة  الكلمة  الذي تحمله  املعنى  تلّقى  العريّب من لفظة «فول»، بل  إليه مقصد  األمرييّك لن يصل 

«fool» التي تعني «أحمق». يقول أمربتو إيكو: «لو صاح يب أحدهم قائال «cane» بنرية منفعلة، ليك أفهم 

إن كان أمرا يف اللغة الالتينيّة «غّن» أو سبّة يف اللغة اإليطاليّة «كلب»، ينبغي أن أفرتض إطارا مرجعيّا للغة 

من اللغتني حتّى أمتّكن من معرفة معناها»(1). 

وقد يعرتي املعنى اختالف العتبار الّشخص املتكلّم، فإّن كلمة أو عبارة تعني شيئا إذا تكلّم بها   

رجل، وتعني شيئا آخر إذا تكلّم بها صبّي، أو إذا تكلّمت بها امرأة. فكلمة chan «أنا» يف اللغة التّايالنديّة 

الحميميّة واأللفة، وإذا  الّنسوة تكون محصورة بني ذوات متآلفة وتعّرب عن قدر عال من  «إذا استعملها 

استعملها الرّجال، دلّت عىل التّفّوق، بل وكذلك عىل الوقاحة وقلّة االحرتام»(2). ولو أّن رجال قال: إيّن حامل، 

لقيل له: وما الّيشء الذي تحمله؟ ألّن املعنى املفهوم من كالمه- كونه رجال- أنّه يحمل شيئا بجسمه. أّما لو 

قالت املرأة: إيّن حامل(3)، فلن يُفهم منها سوى أنّها ستلد طفال عاّم قريب. 

كذلك حال األلفاظ من الّنسبيّة املعنويّة بني مجتمع وآخر، فإّن لفظة يف مجتمع ما تعني شيئا   

مختلفا متاما عاّم تعنيه يف مجتمع آخر، وذلك يعود إىل ما تعّود عليه أفراد املجتمع من كيفيّة استخدام 

الكلامت، وإىل املفاهيم التي ارتكزت لدى أفراده.  وخري مثال عىل ذلك ما فرضه فتجنشتني من «أّن قبيلة 

الّصادق عن  للتّعبري  أو  بالفعل،  لوصف حوادث حدثت  اللغة  استخدام  تعودت  نائية  منطقة  منعزلة يف 

رغبات أفرادها أو مطالبها، وأّن أفرادها قوم ال يكذبون، وال يفرتضون مواقف مل تحدث فعال، فهؤالء لن 

1- أمربتو إيكو، الّسيميائّية وفلسفة اللغة، ترجمه أحمد الّصمعي، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربيّة، ط1، 1426هـ/2005م، 97.
2- صابر الحباشة، لسانّيات الخطاب األسلوبّية والّتلّفظ والّتداولّية، الالذقيّة، دار الحوار، ط1، 1431هـ/2010م، 184. 

3- من املستحيل أن يُفهم من هذه اللفظة إذا قالتها امرأة أنّها تحمل شيئا، ألنّها لو أرادت ذلك لقالت: إيّن حاملة. ألّن الّنعوت التي اختّصت 
باملرأة وأنوثتها صيغت صياغة املذكّر، فنقول امرأة حامل، وامرأة عانس، وامرأة ُمرِضع، وهكذا. 



89

يفهموا كّل وظائف اللغة، فلو قلَت لهم قّصة خياليّة أو قمَت بقّص قّصة غريبة مل تحدث، ثّم استغرقت 
يف الّضحك، فإّن أفراد القبيلة سيُصابون بذهول، ولن يعرفوا ماذا يفعلون وكيف يستجيبون لك. مل تنقصهم 

الكلامت، وإمّنا ينقصهم االستجابة الّناشئة عن لعبة اللغة»(1). 
ويعرتي اللفظة اختالف معنوّي مبرور زمنّي طال أم قرص، فلفظة تقولها اآلن ال تعني ما تعنيه   
إن قلتها بعد شهر، أو بعد أسبوع، أو بعد يوم، أو بعد ساعات، أو بعد دقائق. بل إنّك حينام تتلّفظ بكلمة 
«اآلن» مل تعد هي اآلن مبجرّد أن تلّفظت بها. يقول هيجل: «هذه اآلن، اآلن أي يف هذه اللحظة نفسها، 
أجد أنّها لسوء الطّالع انتهت ومل يعد لها وجود، فاآلن املوجودة هي آن أخرى غري تلك التي أشري إليها، 
ولكّني حاولُت الوصول إىل هذه اآلن التي أشري إليها فعال، ومل أتأّخر يف ذلك: إنّه نفس الوقت(2) الذي كانت 

موجودة فيه، غري أيّن أجدها تظهر أمامي عىل أنّها آن مضت، وأّن ذلك حقيقتها»(3). 
وكام تنطبق الّنسبيّة املعنويّة عىل كلامت اللغة منفردة، كذلك شأن القضايا والجمل والعبارات،   
تُذكَر من شخص واحد، يف مجتمع واحد، يف حديث واحد، يف وقت بعينه، تشّع منها  فإّن جملة واحدة 
آالف املعاين، فإّن قولنا مثال: أتستطيع أن تحرّك ذلك الّصندوق؟ قد يدّل عىل الطّلب من الّسامع أن يرفع 
الّصندوق، أو يدّل عىل التّساؤل عن مدى قّوة املخاطب، أو يدّل عىل تساؤل بالغّي يسلّم باستحالة رفع هذا 
الّصندوق. كذلك لو قلنا: هذا الكرّيس مكسور. ألمكن أن تكون لهذه العبارة معاٍن عديدة، فقد تعني أيّن 
أحّذرك من كون الكرّيس مكسورا، أو تعني إبالغي لك أّن الكرّيس مكسور، أو تعني تسليم لك بأّن الكرّيس 

مكسور، أو تعني شكوى من انكسار الكرّيس هذا...(4).
تلتبس أحيانا معاين عبارات اللغة بسبب تنازع الوظائف النحويّة، مثل تنازع فاعلني عىل فعل   
واحد، مثل: حرض محّمد أبوه، فال ندري من الذي حرض أمحّمد أم أبوه؟ فهي جملة تحتمل معنيني: حضور 
فهذه  األقوياء».  واألوالد  «الرّجال  تشومسيك:  مثال  ولنأخذ  الّنعوت،  يف  ذلك  ومثل  أبيه.  وحضور  محّمد، 

الجملة تحتمل معنيني: 
املعنى األّول: أّن الّرجال أقوياء واألوالد أقوياء عىل حّد سواء، أّي أّن صّفة   

1- محمود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة، 56.
2- الّصواب لغة أن يُقال: الوقت نفسه. ألّن التّوكيد تابع والحق مبا يُراد توكيده. 

3- نقال عن: إمام عبدالفتّاح إمام، املنهج الجدّيل عند هيجل دراسة ملنطق هيجل، 98
4.– انظر: أحمد عبدالحليم عطيّة، جاك دريدا والّتفكيك، بريوت، دار الفارايب، ط1، 1431ه/2010م، 244. 
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القّوة عائدة إىل الّرجال واألوالد. وإذا وضعنا هذه الجملة مبعناها األّول يف مشّجر تشومسيك(1) الرتسم لنا 
كالتّايل: 

                        الّرجال                  و             األوالد                            األقوياء

املعنى الثّاين: أّن األوالد وحدهم هم األقوياء، أي أّن صفة القّوة عائدة إىل األوالد فحسب، ومل   
يُقصد وصف الّرجال بها. وإذا وضعنا الجملة بهذا املعنى يف مشّجر تشومسيك الرتسم لنا كالتّايل: 

  

                          
                                  الّرجال                  و                 األوالد                 األقوياء

ُخذ جملة تشومسكيّة ذات التباس معنوّي أشّد، بل جملة ال معنى لها، جملة متناقضة: «أختي    
أب لعّدة أوالد» هذه الجملة املتناقضة التي ال تحوي أيّة معنى، لو وضعت يف سياق معنّي غدت سليمة 
األحالم  عامل  معناها يف  للجملة  أصبح  أوالد،  لعّدة  أب  أخته  بأّن  قلنا: حلم سمري  فلو  انظر!  معنى،  ذات 
والخرافات. ها هنا نصطدم بعنرص جديد تتلّون به معاين الكلامت والجمل، وهو عنرص العوامل املمكنة، 
إذ إّن جملة يكون لها معنى يف عامل ومعنى مختلف يف عامل آخر، بل من الجائز أن ال يكون لجملة معنى 

1- ُعد إىل مبحث «القواعد التّحويليّة» من كتاب عادل فاخوري، اللّسانّية الّتوليديّة والّتحويلّية، 21 وما بعدها.
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يف عامل ما، وتغدو معنويّة يف عامل آخر. فال يقترص «مجال املعاين عىل العامل الواقعّي فحسب، بل مثّة عوامل 
أخرى عديدة قد يقصدها الكالم، أمثال عوامل األحالم والتّخيّالت والتّمنيّات والخرافات واألساطري...»(1). يقول 
أرسطو: «إذا بدا معنى لفظ مستحيال فينبغي أن ننظر يف مختلف الطّرق التي ميكن بها أن يكون له معنى 
يف هذا الّسياق: فمثال يف قوله [من اإللياذة]: «هنا توقّف الرّمح الربنزّي» نبحث يف كم من املعاين نفهم فيها 

قوله «توقّف»، فنعّده أسلم طريقة يف الفهم»(2). 
إذا كانت معاين الكلامت والجمل دامئة التّحّول والتّبّدل إىل الحّد الذي تصل به اللفظة الواحدة   
إىل االمتالء الّدالّيل والفوىض املعنويّة، فستحظى اللفظة بقدرة دالليّة مطّاطة، وبقّوة معنويّة مغناطيسيّة 
تجذب بها ما تريد أن تعنيه، للفظة القدرة عىل أن تعني أّي يشء، أن تدّل عىل أّي يشء، أن تقول أّي يشء 
عن أّي يشء. لعّل اللفظة بذلك تغدو مجرّدة عن أّي معنى، عارية فارغة، قالبا لغويّا ال حدود التّساعه، 
يحشوه املتكلّم مبا يرغب من املعاين. اللغة بذلك تعني كّل يشء، وال تعني شيئا، تدّل عىل كّل يشء، وال تدّل 

عىل يشء، إنّها ال تعني سوى ذاتها، ال تدّل إّال عىل ذاتها، هي لغة، ليست لغة، هي صفر.

ه – اللغة الّصفر والمعنويّة األلفاظ: 

أن تصبح اللغة صفرا، يعني أن تتحّرر األلفاظ من لعنة املعاين، أن تخلع الّدوال مدلوالتها، أن   
تحيا حروف اللغة مبعرثة وبعيدة عن الواقع والفكر، تتجرّد من كّل يشء حتّى من نفسها، ويبدأ رصاع اللغة 
مع اللغة، اللغة تتحّدث عن نفسها، حيث الّدوال تجّر دواال بعيدا عن كّل مدلول، تغدو اللغة حرّة، سيّدة 
متعجرفة. إنّها اللغة املعارصة، لغة الحريّة، لغة أدبيّة، لغة تفكيكيّة، لغة الكتابة، لغة ما بعد الحداثة، لغة 

ما فوق البنيويّة، لغة جاك دريدا وميشيل فوكو وروالن بارت، لغة الجنون والعبثيّة. 
والعبث  والجنون  واإللحاد  والكفر  املاديّة  سطوة  فيها  سادت  معارصة  التّاريخ  من  مرحلة   
والقرف والتّيه، اإلنسان غريب يف عامله، تائه منحرف الفكر، يطالب بحّريّة عمياء أثقلت روحه وجسمه، 
فذهب يسقط أوجاعه عىل العلم والفلسفة واللغة. بدأت حمالت القتل الفكرّي، فأعلن نيتشه موت الله، 
وأعلن ماركس موت الفلسفة، وأعلن فوكوياما موت التّاريخ، وأعلن هايدغر موت اإلنسان، ليعلن دريدا 
الكلمة وإطالق قيدها لتصل إىل درجة  املعاين. «هذه هي مرحلة تحرير  اللغة وتحّررها من قيود  موت 

1 - عادل فاخوري، اللّسانّية الّتوليديّة والّتحويلّية، 79.
2- أرسطوطاليس، فّن الّشعر مع الّرتجمة العربّية القدمية ورشوح الفارايب وابن سينا وابن رشد، 76. 
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الّصفر، درجة الالمعنى، أي درجة كّل االحتامالت املمكنة من مايض الكلمة وتاريخ سياقاتها، ومن مستقبلها 
بكّل ما ميكن أن تُوحي به ملتلّقيها. فالكلمة حرّة مطلقة من كّل ما يُقيّدها. وبذا فهي ال تعني شيئا، وهي 
إشارة حرّة، ولذا فهي قادرة عىل أن تعني كّل يشء. وهذا ما يُبعد عنها هيمنة الفكرة املسبقة عن إمكانات 
الكلمة. وبهذا تكون الكلامت أقدر عىل الحركة من املعاين ألّن الكلمة تستطيع أن تعني أّي يشء... أّما املعنى 

فليس له وجود إّال بالكلامت، ولو أُزيحت عنه ألصبح عدما»(1). 
واملعنويّة، حتّى  والفكريّة  الواقعيّة  املدلوالت  نحّررها من  أن  فعلينا  اللغة،  نحّرر  أن  أردنا  إذا   
تبقى الّدوال وحدها، تدّل عىل بعضها، متيّز بعضها من بعض، يجّر بعضها بعضا. وال يكون املعنى حينئذ 
إّال راقصا بني الّدوال اللغويّة. فاملعنى الّدريدّي يتكّون داخل شبكة من العالقات الّداليّة، لكّن معنى الّدال 
ال يظهر كامال يف أيّة لحظة، يكون غائبا رغم حضوره، ألّن معنى الّدال متوقّف عىل معنى الّدوال األخرى 
التي تحيطه وتشبهه، ولكّن كّل داّل لن يُفهم معناه أبدا طاملا أنّه سيسلسل خلفه سلسلة غري متناهية من 
الّدوال. فمعنى كلمة «قطّة» يتحّدد بتميزها أوال عن كلمتي «نطّة» و»بطّة»، وكلمة «القطّة» تحيلنا إىل 
فهم معنى كلمة «حيوان»، وهذه ستحيلنا إىل معرفة معنى كلمة «كائن» وهكذا إىل غري نهاية، حتّى يضيع 
معنى «القطّة».ألّن الّداّالت اللغويّة يف عمليّة دائريّة ال تنتهي وال توصل إىل معنى، كّل داّل يحيلنا إىل آخر، 
وكّل تفسري يشّد تفسريا آخر. بذلك يبقى املعنى معلّقا واملدلول مؤّجال إىل ما ال نهاية، فتموت املعرفة آنئذ 
الستحالة الوصول إىل املعنى والحقيقة بني دوال لغويّة مل تنتِه من اللعب األبدّي بعد. ولحوز املعنى علينا 
أن نفصل الّدوال عن املدلوالت، ثّم نعزل داّال عن سائر الّدوال، ولكّن ذلك لن يجدي نفعا، ألّن التّفكري يف 
داّل ما سيستدعي استدعاًء غري واٍع للّدوال األخرى. وعىل ذلك لن تكون اللغة طاهرة متاما ألّن كّل كلمة 
تحتوي أثرا من الكلامت الّسابقة وترتك أثرا يف الكلامت الالحقة، فيفّر املعنى من إرادة الكاتب، ويفيض عن 

حدود الّنص(2). 
يريد دريدا أن يدّمر العالقة بني الّدال واملدلول، وأن يحجز الّدوال يف الّنصوص املكتوبة، لتتالعب الّدوال   
، بني لحظة ولحظة: «معنى الّنص منترش  يف هذه الّنصوص يف املعنى، يف الكاتب، يف القارئ، يف املرتجم، يف املفرسِّ
ومبعرث فيه كبذور تنترش يف كّل االتّجاهات، ومن ثّم ال ميكن اإلمساك به: تشتيت املعنى، لعب حّر المتناه ألكرب 

1- عبدالله الغّذامي، الخطيئة والّتكفري من البنيويّة إىل الّترشيحّية نظريّة وتطبيق، 66. 
2- انظر: أحمد عبدالحليم عطيّة، جاك دريدا والّتفكيك، 160-161.
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والغياب،  الحضور  لثنائيّة  متجاوز  لها،  قرار  ال  واقع يف هّوة  الّدريدّي  املعنى  املعاين»(1).  عدد ممكن من 
االنفتاح واالنغالق. معاين الّنّص دامئة التّغرّي، ال هرب من التّغرّي، حتّى التّغرّي ذاته يف تغرّي. وتلك الهّوة مرتبطة 

بفقدان الحدود واملسؤوليّة والهويّة، هي الّنقطة الفاصلة بني سلسلة الّداالت وسلسلة املدلوالت(2).
ورقصها  الّدوال  للعب  عشوايّئ  مجال  «مجرّد  (الّنص)  فهو  قارئيه،  بتعّدد  الّنص  معاين  تتعّدد   
والّشفرات املتداخلة، فاملعاين التي يتوّصل إليها القرّاء ال يربطها مركز واحد وليست مستقرّة، إىل أن يتبّدد 
املعنى ويصبح البحث عنه نوعا من العبث الّنقدّي. ويؤّدي هذا إىل حالة من الّسيولة وإىل إخفاء الحقيقة 
وتعّدد املعاين»(3). يدخل الّنّص الّدريدّي بذلك متاهة العبث، حيث «ال يوجد يشء أكيد يف الّنص سوى الحيّز 
والفراغات بني الحروف املكتوبة بالحرب، فالّنص أسود عىل أبيض، مجرّد حرب عىل ورق: يشء محسوس مادّي، 
عالمات بني إشارات صاّمء بينها فراغات صاّمء ال تشري إىل يشء خارج نفسها ولكّنها ال حدود لها. فلعب 

الّدالالت ال نهاية له وال يتوقّف إّال [توقّفا] عشوائيّا وعرضيّا عند هامش الّصفحة أو يف نهايتها مثال»(4). 
إّن عشوائيّة اللغة وفوضويّتها املعنويّة داخل الّنص الواحد، يجعل اللغة مسيطرة عىل كّل من   
يجرأ عىل استخدامها كتابة أو قراءة، «حتّى الّناقد نفسه يقع أسري الّنص اللغوّي وشبكة الّدالالت، ولذا فهو 
حينام يتحّدث فإنّه يتحّدث لنفسه عن نفسه، ذلك ألّن الكلامت ال تقول ما يعنيه هو وإمّنا ما تعنيه هي، 
فكلامته واقعة يف شبكة الّصريورة ولعب الّدالالت، ولذا فكّل قراءة هي إساءة قراءة، وهذه هي القراءة 
الوحيدة املمكنة. فاللغة ال توصل وكلّنا واقعون يف شبكة الّصريورة، ال منلك التّواصل وال نستطيع إّال اللعب 
وإساءة القراءة وسوء التّفسري»(5). يعرتف دريدا قائال: «إّن الّدال لوحده، وقبيل أنا، يقول أكرث ماّم أعتقد أنّني 

عنيت قوله(6). 
يقطع  أن  املؤلّف، ألجل  قتل  إىل  بارت  روالن  تدفع  املكتوب  الّنص  أنسنة  إّن   
الّصلة بني الّنص وصوت بدايته، فتغدو اللغة هي املتكلّمة ال مؤلّفها. وبعد موت املؤلّف 
يتّم االحتفال بوالدة القارئ الذي هو نفسه سيكون مضطرا إىل أن يسمع ما يقوله الّنص 

1 - أحمد عبدالحليم عطيّة، جاك دريدا والّتفكيك، 162.
2 - انظر: املرجع الّسابق، 162-163.

3 - املرجع الّسابق، 164. 
4 - املرجع الّسابق، 165.
5 - املرجع الّسابق، 166.

6 - نقال عن: ريترشد هارلند ، ما فوق البنيويّة فلسفة البنيويّة وما بعدها، 191.
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من معاٍن ال نهاية لها، تتحرّك عابرة كّل الحواجز، منترشة عامئة(1). هذا التّحرّك الالنهايّئ ملعاين الّدوال اللغويّة 
ومدلوالتها ناتج عن الفصل التّام بني الّدال واملدلول، «فاإلشارات [اللغويّة] تعوم سابحة لتغري املدلوالت 
إليها مدلوالت مركّبة. وهذا حّرر  ثانويّة متضاعفة، لتجلب  لتنبثق معها وتصبح جميعا دواّال أخرى  إليها 
الكلمة وأطلق عتاقها لتكون إشارة حرّة، وهي متثّل حالة حضور ألّن الكلمة موجودة أمامنا. ولكّن املدلول 

ميثّل حالة غياب، ألنّه يعتمد عىل ذهن املتلّقي إلحضاره إىل دنيا اإلشارة»(2).
إّن تفكيك اللغة وفّك ألفاظها عن معانيها ودوالها عن مدلوالتها، هو األمر الذي أدخل إنسان   
اليوم يف دّوامة الجنون، صعوبة الفهم، غياب املعنى عن عيون فكره. تلك هجمة جنونيّة عىل اللغة، بعد أن 
فقد اإلنسان روحانيّته، كفر بالله، وضع الّدين عىل يساره، عشق التّجريد، فحاول أن يعبد اللغة ويجعلها 
الغيبيّة. وانظر إىل ترصيح فوكو بذلك: «لقد كان  إلها يتحّكم يف مصريه، ويعجز عقله أن يحّصل معانيه 
التي  الّدال واملدلول  اللغة القامئة، الذي يكرس لعبة  ابتكار الكالم الجديد الذي يخرتق  الجنون [سببا] يف 
يقوم عليها فقه اللغة التّقليدّي، من أجل التامس مع الّدال وحده. وهذا يعني انزياحا خارج اللغة مبا هي 
بناء منغلق أساسا، ومحكم األصول والفروع، وفارض سلفا ومقّدما أن يأيت كّل كالم مرتجعا إىل قواعدها 
وضوابطها. يف حني أّن الكالم مهام كان عاديا وعفويا، إمّنا يقع داخل الّدائرة اللغويّة، بل هو يظّل هامئا عىل 

أطرافها»(3). 
اللغة بذلك ُمغلَقة، مطلسمة، محجوزة املعاين، اإلنسان بفكره ضعيف أمامها، َمن سيجرأ   
بعد ذلك عىل أن يتكلّم أو يقرأ أو يكتب؟ ال أحد! اللغة وحدها تتكلّم وتقرأ وتكتب، «هي مغلقة 
عىل ذاتها، مبعنى ال يدخلها سوى اللغة ذاتها... كّل تركيب لغوّي يظّل داخل اللغة ويُحاكَم باللغة 
ذاتها. هي مقفلة عىل نفسها وتستبعد كّل ما عداها من أنواع الوجود، لكّنها تنمو وتتّسع بعمليّة 
منو داخليّة تلقائيّة. فهي متتّص وتهضم وتلفظ كّل ما تالقيه يف الوجود، تُنّقح ذاتها بذاتها بعمليّة 
والكينونة  الوجود  تستوعب  أن  تستطيع  والعمق  االتّساع  يف  متناهية  ال  لغة  فهي  بحتة...  آليّة 
كلّها»(4). ولكن، ماذا بقي لإلنسان؟ ما موقع اإلنسان من هذا الوجود الذي حكمته اللغة وتحّكمت 
بتسيريه الّدوال؟ يجيب فوكو: «إّن اإلنسان اخرتاع حديث العهد، صورة ال يتجاوز عمرها مئتي سنة، 

1 - انظر: عبدالله الغّذامي، الخطيئة والّتكفري من البنيويّة إىل الّترشيحّية نظريّة وتطبيق، 66-68. 
2 - املرجع الّسابق، 44-45. 

3 - ميشيل فوكو، الكلامت واألشياء، 19.
4 - سامي أدهم، فلسفة اللغة تفكيك العقيل اللغوي بحث ابستمولوجي انطولوجي، 131. 
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إنّه مجرّد انعطاف يف معرفتنا، وسيختفي عندما تتّخذ املعرفة شكال آخر جديدا»(1). 
اللغة ال يلبث أن يغرق، حني  سطوة لغويّة عىل اإلنسان تجعل األخري مدلوال عابرا يف محيط   
يصبح اإلنسان عاجزا عن استخدام لغته ميوت، ألّن اإلنسان هو لغة، ولكّن هذا املوت اإلنسايّن املُعلَن من 
هؤالء الفالســـفة تعبـــــري عن موت اللغة، فام يحاول قوله هؤالء هو أّن كالمنا عن أّي يشء كان، عن 
واقع، عن فكر، عن شعور، عن دين وميتافيزيقا، وألّي وظيفة أردناه مهام كانت تلك الوظيفة، إمّنا هو كالم 
عبثّي بال معنى، مهام حاولنا أن نتكلم لن نعني شيئا، لن يفهمنا أحد، ألنّنا نتكلّم باللغة، واللغة عبثيّة: «إّن 
العبث يتأّصل مع العالمة، إىل حّد ما مع الّدال، الذي إن مل يكن دالليّا فليس داّال، أي هو داّل فارغ، وخال 
، ويف حالة غياب  من املحتوى، سهل التّفتت، وتافه وعديم الجدوى... وإذا كانت العالمة بدون إدراك حّيسّ
الّيشء تؤكّد هيمنة مثاليّة، فإنّها كعالمة هّشة، وفارغة، وضعيفة، وتافهة، وتستطيع أيضا ومبارشة أن تتفلّت 
وتتحّرر من الفكرة، من هذا الزّمن، وليس فقط من الّيشء، ومن املعنى، وليس فقط من املرجع. وعليه تبقى 

العالمة ال يشء وفرة مفرطة مستبدلة بدون قول أّي يشء، كبدل مفرط لخلل معنّي»(2).
إنّنا كّل يوم نكتب ونقرأ، نتحّدث مع اآلخرين، نفهم ونعي ما يقولونه، نشعر بأنفسنا متكلّمني   
وبحريّتنا يف اختيار ألفاظنا. صحيح أّن أحدا يتلعثم حينا بكالمه، ال يفهم كالما قرأه، يعجز أن يكتب شيئا، 
ولكّن ذلك ال يّربر عبثيّة اللغة وال يجعلها متحّكمة باإلنسان والعامل. وقد سبق لنا أن أوضحنا سبب هذه 
اللغويّة. وإّن كالما يحتاج- رمّبا- إىل  التي يصطدم بها اإلنسان أوقاتا يف أحداثه  اللغويّة الفكريّة  العرثات 
توضيح أو تفسري أو رشح أو تأويل، فَنَعْم تتعّدد معاين كلمة أو جملة، يغُمض بعض كالمنا، ال نفهم كثريا 
ماّم يقال، وهذا ما يجعل اللغة غنيّة، وما يفسح املجال لإلبداع اللغوّي واألديّب، وما يحّفز فكر اإلنسان عىل 
ر واللؤلؤ من قاع البحار، أّما أن  أن يخوض غامر ما قيل وكُتب، فيستخرج املعاين كام يستخرج الغّواص الدُّ

نجعل اللغة تافهة وفارغة أو سيّدة وإلهة فليس سوى رضب من جنون اإلنسان املعارص. 

و – امليتا لغة دالّّية وامليتا معنى: 

ألفاظ  وامتالء.  باملعاين  تكّدس  بل  اللغة، ال جنون، ال خواء،  عبثيّة يف  ال   
اللغة املرصوصة يف الّنصوص كثيفة املعاين، بحاجة إىل من يتحّدث عنها، من يكشف 

1- ميشيل فوكو، الكلامت واألشياء، 15.
2 ـ أحمد عبدالحليم عطيّة، جاك دريدا والّتفكيك، 218.
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خفاياها وحقائقها، اللغة املكتوبة بحاجة إىل لغة تعرضها، واملعاين الظّاهرة منها تُخبِّئ معاٍن باطنة خفيّة. 
ولغة اللغة هذه التي تتحّدث عاّم كُِتب باللغة هي ميتالغة، ومعنى املعنى ذاك الذي يتخّفى وراء معاٍن 
لغويّة بادية هو ميتامعنى، أي هو ما وراء املعنى، هو ما تنبشه امليتا لغة من اللغة بحثا عن حقيقة معاين 

ألفاظ نّص معنّي، هو بحث عن املعاين املسكوت عنها فيام كُِتب، بحث عاّم مل يُكتب بني ما كُِتب.
سندخل بذلك عامل التّأويل بغية إيقاظ معاٍن خجولة صامتة، قد تكون هي املعاين املُرادة ماّم   
خطّته اللغة عىل صفحات الّنصوص، «فال ينبغي التّعامل مع الّنصوص مبا تقوله وتنّص عليه، أو مبا تعلنه 
وتّرصح به، بل مبا تسكت عنه وال تقوله، ومبا تخفيه وتستبعده، أي أّن علينا أن ال نهتّم فقط مبا يّرصح به 
مؤلّف الّنص، بل أن نلتفت إىل ما ال يقوله»(1). يقول عبدالقاهر الجرجايّن: «إنّك ترى ترك الّذكر أفصح من 
الّذكر، والّصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأتّم ما تكون بيانا إذا مل تنُِب، 

وهذه جملة قد تُنِكرها حتّى تَخَرب، وتدفعها حتّى تَنظُر»(2). 
ال تكتمل حقيقة املعنى إّال مبا وراء املعنى، ألّن املعنى بحاجة بعد أن يكتيس لفظا ويدخل عامل   
الّنّص إىل من يقرأه، يعيد قراءته، يفهم منه ما مل يُفهم، يستخرج معنى مل يُلفظ بلفظ مل يُعنى، لغة الّنصوص 
تتعطّش ألن تُقرأ ألف مرّة من قارئ، ألن تُقرأ من ألف قارئ، ألن تُفهم، ألن يُخّفف عنها بعضا من الثّقل 
املعنوّي، ألن تُفرسَّ وتُؤوَّل. فعىل لغة القارئ أن تتجّول بني ألفاظ الكاتب، تنفخ فيها معاٍن جديدة، معاٍن 
تسكن يف معاٍن، ال يُظهرها سوى لغة تحيك عن لغة، ألنّنا كثريا ما نقول أو نكتب ألفاظا تعني ما مل نكن نريد 
أن نعنيه، وال ما كّنا ننوي أن نقوله(3). ومهّمة القارئ أن يكتشف املعاين الحقيقيّة التي كان يعنيها الكاتب 

حني كتب نّصه. 
فالّنصوص تسرت ألفاظها املعاين، ومهّمة التّأويل أن يفضحها، ويكشف عن سوءتها. فالواقع   
أنّه «يوجد داخل الّرتابط الذي يجمع املعاين فيام بينها ما أسامه ريكور بامتالء املعنى، ويتجّىل هذا 
االمتالء يف أّن املعنى الثّاين يسكن... داخل املعنى األّول»(4). ويُعّد التّأويل «فّك لشفرات املعنى املخبوء 
الحرّيف.  املعنى  يف  املتضّمنة  املعنى  ملستويات  كشف  التّأويل  آخر،  مبعنى  أو  الظّاهر،  املعنى  وراء 
وهكذا يصبح الرّمز والتّأويل مبثابة مفهومني متضايفني، فحيث توجد معاٍن متعّددة للرّمز، فثّمة تأويل 

1 - أحمد عبدالحليم عطيّة، جاك دريدا والّتفكيك، 95-96. 
2 - عبدالقاهر الجرجايّن، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، 177.  

..I.A Richards, and C.K Ogden, The Meaning of Meaning, 195 :3 - انظر
4 - أحمد عبدالحليم عطيّة، ريكور والهريمينوطيقا، بريوت، دار الفارايب، ط1، 1432ه/2011م، 101.
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ال بّد منه لجعل هذه املعاين واضحة وجليّة»(1). 
سيّام  ال  الّنصوص  أنواع  نجده يف مختلف  أمر  وذلك  املعاين،  املختبئة خلف  املعاين  كثرية هي   
الّدينيّة منها والفلسفيّة، فمثال الفلسفيّة قضايا املنطق، يقول ابن حزم: «اعلم أّن من القضايا قضايا ينطوي 
يف ذكرك إيّاها قضايا أُخر، وإن كنت مل تلفظ بها، وهذا املعنى يؤخذ من املتالمئات ومن عكس القضايا 
وذكرها. وهذا نحو قولك: ال يجوز أن يكون األزّيل مؤلّفا، فقد انطوى لنا يف هذا الكالم أنّه ال يجوز أن يكون 
املؤلّف أزليّا رضورة ال بّد من ذلك، وانطوى فيه أيضا أّن املؤلّف محدث. وكذلك إذا قلت: كّل مسكر حرام، 
فقد انطوى فيه أّن املسكر ليس حالال، وأّن الحالل ليس مسكرا، وانطوى فيه أيضا أّن نبيذ التّمر إذا أسكر 
حرام... وأّن نبيذ التّفاح إذا أسكر حرام وغري ذلك. كام إذا قلت: زيد مييش، فقد انطوى لك فيه أنّه يتحرّك، 
وأنّه ذو رجل ســــــاملة، وأنّه حّي وأشــــــياء كثرية»(2). ومثــال الّدينيّة قوله تعاىل: " فَالَ تَُقل لَُّهآَم أُفٍّ "  
[اإلرساء، 23] «فإنّه ال يُفهم من اللفظ إّال منع كلمة «أُّف» فقط، أّما القتل والّرضب وغري ذلك فال منع منه 

ى أُّف وال يُعربَّ عنه بأُّف»(3). ولكّن كلمة «أُّف» هذه تخفي الكثري  يف هذا اللفظ أصال، ألّن كّل ذلك ال يُسمَّ

من املعاين، وال تُعربِّ عن معنى التّلّفظ بـ«أُّف» وحسب كام هو ظاهر اللفظ. كذلك كلمة مثل «أّول» تبدو 

يف غاية الوضوح وأّن معناها جّد بسيط، ولكّن وقوعها يف اآليـة القرآنيّة التّالية: " إِنَّ أَوََّل بَيٍْت ُوِضَع لِلنَّاِس 

لـَلَِّذي ِببَكََّة " أّول ما بُني عىل ظهر األرض إطالقا أم أنّها أّول بيت بُني لعبادة الله وحده؟(4). 

هذه أمثلة بسيطة جّدا عن امليتامعاين التي تحملها اللغة املكتوبة، وكتب تفسري القرآن الكريم   

لُحبىل بهذه الّنامذج، وكذلك كتب رشح القصائد األدبيّة، والكتب املؤلّفة لرشح فلسفة فيلسوف ما، وكّل 

واملعاين  األلفاظ  يف  عميق  بحث  ريكور-  بول  يراه  كام  فالتّأويل-  املعنى.  حقيقة  امتالك  سبيل  يف  ذلك 

الستحواز املعنى املوضوعّي املقصود من املؤلّف، وأنّه معنى يوحي بذاته إىل قارئه، وأّن هذا البحث خلف 
املعاين ليس سوى عالقة بني ذاتيّة، ربط بني ذاتيّة املؤلّف وذاتيّة القارئ ربطا جدليّا يحيل كّال منهام إىل 

اآلخر(5).

1 - أحمد عبدالحليم عطيّة، ريكور والهريمينوطيقا، 116.
2- ابن حزم األندلّيس، الّتقريب لحّد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العاّمّية واألمثلة الفقهّية، 140.

3- املرجع السابق، 154. 
4- محمود الّسعران، علم اللغة مقّدمة للقارئ العريبّ، 254.

5- انظر: أحمد عبدالحليم عطيّة، ريكور والهريمينوطيقا، 95.
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ولعّل هذا البحث عن حقيقة املعاين بالبحث خلف املعاين بلغة خلف لغة هذه املعاين ما أنتج   
فائضا معنويّا من الّنصوص الّدينيّة تعّددت معه الحقائق، بل تضاربت. فأّدى تأويل اآليات القرآنيّة إىل ظهور 
التّيّارات والفرق العقائديّة اإلسالميّة من قدريّة وجربيّة ومرجئة ومجّسمة وخوارج وأشاعرة وشيعة إماميّة 
ومعتزلة... وأّدى تأويل اآليات اإلنجيليّة إىل ظهور الفرق العقائديّة املسيحيّة من نساطرة ويعاقبة وكاثوليك 
وبروتستنت وأرثوذوكس... إذ ما كان للتّأويل حدود، فآية متشابهة واحدة تستقطب تأويالت جّمة، وهذه 
التّأويالت تكون قابلة ألن تؤّول، ثّم ما تُؤوِّل قابل ألن يؤوَّل، وهكذا دواليك. فامليتا لغة التي نتحّدث عنها 
كانت سببا يف هداية أو ضالل، يف إميان أوكفر، يف حروب ومذابح، يف تطاول عىل ذات اإلله بتجسيم أو 
الّدينيّة معلّقة عىل معاٍن متخّفية  الحقائق  الحّد من علمه وقدرته وقدره. وغدت  أو  أو تشبيه،  تعطيل 
تُستنبَط من لغة الّنصوص. وهو حال مسائل الفلسفة التي تناولها عّدة فالسفة، وتُنوِول املتناول بالبحث 
والتّأويل، بحيث إنّه ما أن يلفظ فيلسوف جملة ملتبسة املعنى حتّى تتكالب عليها تأويالت الفالسفة يف 
محاولة فهم ما قاله. ولعّل أحدا مل يفهم ما قاله، بل لعّل القائل ما فهم مقولته! فإّن «اللغة متلك يف ذاتها 
مبدأها الّداخّيل للتّكاثر، فهناك عمل أكرب لتأويل التّأويالت من تأويل األشياء، كام أّن هناك كتبا حول الكتب 
أكرث من الكتب حول أّي موضوع آخر، إنّنا ال نفعل أكرث من أن نفّرس بعضنا بعضا... فإّن الّرشح بأجمعه 
متّجه نحو الجانب املبهم املشوش، املختفي يف اللغة موضع الّرشح، فهو يخلق دون الخطاب املوجود خطابا 

آخر أساسيّا أكرث من األّول، وكأنّه األكرث أّوليّة، فيأخذ عىل عاتقه مهّمة إعادته إىل الوجود»(1). 
ليس من اليسري فعال أن يحّصل اإلنسان حقيقة املعنى لنّص أو جملة أو كلمة، أن يفهم اإلنسان   
أمر شبه مستحيل، فاملعاين كثرية واأللفاظ قليلة ولعبة اللغة متعبة تضيع بها األلفاظ واملعاين. وعندما تُكتَب 
اللغة ويغيب كاتبها تتبعرث املعاين، تحزن عىل فراق الكاتب لها فتتخّفى مبعاٍن غري كاتبيّة، ويأيت القارئ أو 
كُِتب،  ماّم  املقصودة  الحقيقيّة  املعاين  إخراج  املتفحِّص محاوال  الفيلسوف  أو  املُفرسِّ  أو  الّشارح  أو  الّناقد 
فيلتقط معاٍن جديدة ظانّا أنّه توّصل بها إىل حقيقة الّنص، ويأيت آخر فيلتقط معاٍن أخرى فيظُّن كام ظّن 

األّول، حتّى يدخل املعنى متاهة الّضياع.
دائرة  إىل  يدفعنا  ألمر  لغويّة  خلف  معاٍن  لنكتشف  لغة  امليتا  نستخدم  أن   
حلزونيّة من التّأويالت ال تنتهي، ألّن هذه اللغة- امليتا لغة- التي تتحّدث عن لغة، ستأيت 
لغة أخرى لتتحّدث عنها، وثالثة تتحّدث عن هذه، إىل غري نهاية. لغة تجّر لغة، معنى 

1-  ميشيل فوكو، الكلامت واألشياء، 76. 
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بلغة وميتالغة وميتاميتالغة... «إنّنا  بها  املعاين وتتكّرر، نتالعب  تتفّجر  تأويل،  تأويل عىل  يسحب معنى، 
حصيلة جميع التّجارب الحياتيّة التي عشناها وحصيلة جميع الّنصوص التي قرأناها، وإنّنا عندما ننتج أقواال 
ال نفعل غري إعادة أقوال وتركيبات سمعناها من قبل، وعندما نكتب نصوصا ال نفعل غري إعادة تركيب 
نصوص وإعادة ترتيب كلامت يف لعبة غري نهائيّة تولّد دامئا معاٍن جديدة. فالكتب تتحّدث دامئا عن كتب 
أخرى تتحّدث عن كتب أخرى إىل ما ال نهاية له. وتوجد نصوص ال تزال تولّد معاٍن جديدة وال تزال تتمرّس 
ال  باطنيّا  ّرسا  يُخفي  قناعا  إّال  ليست  الظّاهرة  الكلامت  وكأّن  متواصلة  جدليّة  يف  التّأويل  عمليّات  عليها 

ينكشف إّال ملن امتلك القدرة عىل حّل شفرته، وقد ال ميكن هذا إّال للرّب وحده»(1). 

1 - أمربتو إيكو، الّسيميائّية وفلسفة اللغة، 24. 
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 املبحث الّثاين

املعنى بني اللغة واملنطق

أ – منطق املعنى يف نَْحو اللغة(1): 

ملّا كانت املعاين التي نظّمها املنطق يف الفكر يستحيل ظهورها إّال باللغة، كان من الالزم عىل   
اللغة أن تُنظَّم ألفاظها حتّى تتجّىل املعاين سليمة. ومل يكن عند العرب علم ينظّم اللسان يف أقواله، وكانوا 
يتحّدثون عىل سليقتهم دون أن يلحنوا فيام يقولون، فتنتقل املعاين واضحة بينهم بلغة استوعبوا قواعد 
لعبتها. وظّل األمر كذلك حتّى اختلط العرب بأقوام غريهم إثر الفتوحات اإلسالميّة، ففىش اللحن يف لسانهم، 
وظهرت الحاجة إىل تقعييد علم يحفظ قواعد اللغة العربيّة يف دقّة التّعبري عن املعاين، فكان علم النَّْحو(2). 
املعنى  يكون  فليك  وتَْوُضح،  املعاين  بها  تنتظم  التي  اللغة  ألفاظ  لينظّم  ُوِضع  النَّْحو  فعلم   
تظهر  املعاين حتّى  واإلفصاح عن  باإلعراب  يتكّفل  علم  الّنحو  نحويّة. وعلم  بلغة  يظهر  أن  بّد  ال  منطقيّا 
جليّة واضحة ال لبس فيها، وذلك مبا يحّدده أللفاظ اللغة من حركات وسكنات ومواقع كالميّة وتراكيب، 
قواعد  ومن  ورفع،  وخفض  ونصب  وجمع،  وتثنية  وتستيري،  وذكر  وتذكري،  وتأنيث  وتأخري،  تقديم  من 
أّن كون  وغموض،  املعنى  يف  تشويش  إىل  يؤّدي  عنها  انحراف طفيف  أّي  الّدقّة،  غاية  يف  لفظيّة  ورشائع 

1 - نقصد هنا نَْحو اللغة العربيّة، فلن نتناول نَْحو اللغات كلّها، وال نقصد كذلك نَْحو جنس اللغة. واستخدمنا اللفظ عاّما يف العنوان- أي مل 
نقل «منطق املعنى يف نحو اللغة العربيّة»- ألنّنا يف هذا املبحث برّمته نشيّد مقاربة معنويّة بني علم املنطق التقليدّي وعلم الّنحو العريّب 
وبالغته تتكامل بها (املقاربة) حقيقة املعنى. وملّا كان علم الّنحو العلم الذي يعتني بضبط اللغة، واللغة أوسع من الّنحو جعلنا عنوان 
املبحث «املعنى بني اللغة واملنطق»، ولكّننا ال نقصد ها هنا باللغة سوى العربيّة، وباملنطق سوى التّقليدّي منه. هذا وما ينطبق عىل لغة 

ينطبق عىل أخرى، فلتكن العربيّة مثاال، ال سيّام وأنّها أوسع اللغات وأغناها، فليس مثّة حاجة إىل ذكر لغات أخرى. 
2 - للتّوسع يف معرفة كيفيّة ظهور علم الّنحو، وظروف نشأته، وأسبابه، وواضعه، وخطوات وضعه وتقعييده، ميكن الرّجوع إىل كتاب سعيد 

األفغايّن «من تاريخ الّنحو»، منشورات دار الفكر. 
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أبوه،  أباه، وشكر سعيدا  أكرم سعيد  إذا سمعَت:  أنّك  ترى  أال  باأللفاظ،  املعاين  اإلبانة عن  اإلعراب «هو 
علمَت برفع أحدهام ونصب اآلخر الفاعل من املفعول، ولو كان الكالم رشجا (نوعا) واحدا الستبهم أحدهام 
من صاحبه. فإن قلَت: فقد تقول: رضب يحيى برشى، فال تجد هناك إعرابا فاصال، وكذلك نحوه. قيل: إذا 
اتّفق ما هذه سبيله، ماّم ال يخفى يف اللفظ حاله، أُلزِم الكالم من تقديم الفاعل وتأخري املفعول، ما يقوم 
مقام بيان اإلعراب. فإن كانت هناك داللة أخرى من قبل املعنى وقع التّّرصف فيه بالتّقديم والتّأخري، نحو: 
رْثى، لك أن تقّدم وأن تُؤّخر كيف شئت، وكذلك: رضبْت هذا هذه، وكلَّم هذه هذا، وكذلك  أكل يحيى كُمَّ
إن َوُضح الغرض بالتّثنية أو الجمع جاز لك التّّرصف، نحو قولك: أكرم اليحييان البُرشيني، ورضب البُرشيني 

اليحيَْون...»(1).
فالقواعد اإلعرابيّة لعلم الّنحو، وتوّخي الّدقّة يف مراعاة هذه القواعد، من شأنها أن تجعل اللغة   
صورة طبق األصل عن معاين الفكر. حيث إّن «األلفاظ مغلقة عىل معانيها، حتّى يكون اإلعراب هو الذي 
يفتحها، وأّن األغراض كامنة فيها، حتّى يكون هو املُستــــخِرج لها، وأنّه املعيـــــار الذي ال يتبنّي نقصان كالم 
ورجحـــانه حتّى يُـــعرََض عليه، واملقياس الذي ال يُعرَف صحيح من سقيم حتّى يَرِجع إليه، وال يُنِكر ذلك 
إّال من يُنِكر حّسه، وإّال من غالط يف الحقائق نفسه»(2). ذلك أّن اإلعراب الّنحوّي مييّز معاين الكلامت بعضها 
الربكات  أبو  ألفاظها. يقول  التباس يف  أّي مغالطة معنويّة أو  من بعض، ويجلّيها ويوّضحها، ويبعدها عن 
بن األنبارّي: «العلّة التي وجب لها اإلعراب يف األصل إمّنا هي إزالة اللبس، ألّن االسم يكون فاعال ومفعوال 
ومضافا إليه، فلو مل يُعرَب اللتبس الفاعل باملفعول، واملفعول باملضاف إليه. وكذلك كان يقع اللبس يف قولك: 
ما أْحَسَن زيًدا، إذا كنَت متعّجبا، وما أْحَسُن زيٍد، إذا كنَت مستفهام، وما أْحَسَن زيٌد، إذا كنَت نافيا. فإنّك لو 
مل تعرب يف هذه املواضع اللتبس التّعّجب باالستفهام، واالستفهام بالّنفي، فأعربوا األسامء إلزالة اللبس»(3). 
ما نريد قوله أّن املعاين ال تكون ناصعة إّال بألفاظ تتوّخى قواعد علم الّنحو،        
ولُنِضف شيئا يسريا من األمثلة لتوضيح ذلك. إّن نحو اللغة يقتيض مثال تركيبا يف األلفاظ 
معيّنا، بأن ترتكّب الجملة مثال من اسمني، أو من فعل واسم. فإذا قلنا: جاء الرّجل، 
نجد أّن الفعل «جاء» متآلف لغويّا ومعنويّا مع االسم «الرّجل»، ألّن يف هذا الّرتكيب 

1- أبو الفتح بن جّني، الخصائص: الجزء األّول، 35. 
2 - عبدالقاهر الجرجايّن، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، 87. 

اإلغراب يف جدل اإلعراب ولَُمُع األدلّة يف أصول الّنحو، قّدم لهام وُعني بتحقيقهام سعيد  3- أبو الربكات ابن األنباري (577-ه/1182م)، 
األفغاين، دمشق، مطبعة الجامعة الّسوريّة، 1377ه/1957م، 97.
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مراعاة لقواعد الّنحو. أّما لو أسندنا مثال الفعل «غاب» إىل الفعل «جاء» فسنحصل عىل مقولة متنافرة يف 
اللغة واملعنى: «جاء غاب» ألنّها مقولة ضّد نحويّة(1). ولنأخذ مثاال أوسع قليال: «ذهب محّمد إىل البيت» 
فإّن لهذه الجملة الّصحيحة يف تراكيبها الّنحويّة معنى، حتّى وإن مل يقع يف الواقع فعل الّذهاب من محّمد، 
فلو حذفنا فقط حرف «إىل» ألصبحت «ذهب محّمد البيت» وهي جملة بال معنى ألنّها مل تراِع يف تركيبها 

بنية نَْحو اللغة العربيّة(2). 
ولنأخذ أمثلة جرجانيّة عىل تبــّدل املعنى تبــــّدال جذريّا يف قواعد التّقديم والتــأخري. ففي اآلية   
رْنَا اْألَرَْض ُعيُونًا " [القمر، 12] التي جاءت فيها كلمة «عيون» متييزا، ونحن نعلم أّن  القرآنيّة التّالية: " َوفَجَّ
أصل هذا التّمييز مفعوال به يف قولنا: «وفجرّنا عيون األرض»، وأّن كلتي اللفظتني يدّالن عىل معنى واحد، غري 
أّن الجرجايّن يبنّي لنا أن ال اعتباط نحويّا يف التّقديم والتّأخري، فالجملة األوىل ال تعني ما تعنيه الثّانية. فجملة 

رْنَا اْألَرَْض ُعيُونًا " تفيد الّشمول، أي تعني أّن األرض صارت عيونا كلّها، وأّن املاء كان يفور من  اآلية: " َوفَجَّ

كّل مكان منها. أّما جملة: «وفّجرنا عيون األرض» فلم تفد ذلك املعنى، كون أّن معناها أّن املاء قد فار من 

عيون متفرّقة من األرض يف أماكن متفرّقة(3). كذلك- يقول الجرجايّن-: «إذا قلَت: «ما رضبُت زيًدا» فقّدمَت 

الفعل [عىل املفعول به]، كان املعنى أنّك قد نفيَت أن يكون قد وقع رضب منك عىل زيد... وإذا قلَت: «ما 

زيًدا رضبُت» فقّدمَت املفعول كان املعنى عىل أّن رضبا وقع منك عىل إنسان، وظُنَّ أّن ذلك زيد، فنفيَت 

أن يكون إيّاه. فلك أن تقول يف الوجه األّول: «ما رضبُت زيدا وال أحدا من الّناس» وليس لك يف الثّاين»(4).

سليام  واضحا  استظهارا  املعاين  الستظهار  الّنحو  علم  أهّميّة  لنا  توّضح  بسيطة  أمثلة  هذه   

منطقيّا، ألّن الفكر املَُمنطََقة معانيه لعاجز عن إظهارها إن مل يتوخَّ معاين الّنحو يف إظهاره اللغوّي ذاك، 

ذلك أنّه «ال يُتَصّور أن يتعلّق الفكر مبعاين الكلم أفرادا ومجرّدة من معاين الّنحو، فال يقوم وهم وال 

يصّح يف عقل أن يتفكَّر ُمتَفكِّر يف معنى فعل من غري أن يُريد إعامله يف اسم، وال أن يتفكَّر يف معنى اسم 

من غري أن يُريد إعامل فعل فيه وجعله فاعال له أو مفعوال، أو يُريد منه حكام سوى ذلك من األحكام، 

1- انظر: عبدالله الغّذامي، الخطيئة والّتكفري من البنيويّة إىل الّترشيحّية نظريّة وتطبيق، 36.
2 ـ انظر: سامي أدهم، فلسفة اللغة تفكيك العقيل اللغوي بحث ابستمولوجي انطولوجي، 286-287.

3- انظر: عبدالقاهر الجرجايّن، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، 144-145.
4- املصدر الّسابق، 161-162.
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مثل أن يريد جعله مبتدأ أو خربا أو صفة أو حاال أو ما شاكل ذلك. وإن أردَت أن ترى ذلك عيانا، فاعمد 
إىل أّي كالم شئت وأزل أجزاءه عن مواضعها، وضعها وضعا ميتنع معه دخول يشء من معاين الّنحو فيها»(1). 
املعاين ويبني عنها  الزّلل واللبس، يحفظ بحفظها  اللغة من  ألفاظ  ليحفظ  د  املَُقعَّ النَّحو  فعلم   
بيانا. ولكّن انحدارا معنويّا مل يخُل الّنحو منه يرتكز يف صلب قواعده رغم أهميّتها يف اإلفصاح عن املعاين 

وإيضاحها. 

ب – انحدارات املعنى يف علم الّنحو: 

التّفسري يُحِدث رشخا معنويّا،  انزالقات للمعنى، وتكلّفا يف  الّنحو مسائل وقواعد تجد فيها  يف   
وهذه املسائل والقواعد ليست قليلة يف علم الّنحو، وال هي من الّشواّذ عند مذهب نحوّي وآخر، بل تلقاها 
يف أسس قواعد الّنحو وأكرثها شيوعا، وتعرث عليها بني مسائل ال يواريها أّي خالف. وليس يف ذلك غرابة وال 
استهجان، وال طعن يف هذا العلم وقواعده، وال نقد ملا كُِتب باللغة العربيّة مراعيا قواعد هذا العلم، فعلم 
د  ل ألن يُجدَّ الّنحو علم كسائر العلوم فيه صواب وفيه خطأ، قابل دامئا ألن يُتَفحَّص كبقيّة العلوم، ومؤهَّ
العلم، وال قداسة  يُزاد عليه. فال يشء مقّدس يف  يف مناهجه، بل ويف بعض قواعده، وألن يُحذف منه أو 
لعلم الّنحو، بل القداسة للغة العربيّة كونها لغة أنزل الله بها كتابه، ومثّة فرق بني اللغة والّنحو، فال تزيغ 
نفس أحد فريجمنا بأوصاف ونعوت نحن أبعد ما نكون عنها. يقول الّدكتور الّسعران: «فلو أخربتهم أّن هذا 
«الّنحو» كان من املمكن أن يتّخذ صورة أخرى لو أنّه كان قد أقيم عىل أسس أخرى، وأنّه قد يأيت عامل فيضع 
للعربيّة «نحوا» جديدا يغاير هذا الّنحو املألوف الذي نتدارسه الختلط عليهم األمر ومل يُحِسنوا إدراكه»(2).

ال  كذا  هذه  نجعل  ملاذا  فيسأل:  غرابته،  تثري  قواعد  عىل  يقع  ما  كثريا  الّنحو  علم  دارس  إّن   
إعراب  وبني  الجملة  من  الواضح  املعنى  بني  تضاربا  فيجد  كذلك؟  ليس  وهو  بذلك  هذا  نعرب  وملَ  كذا؟ 
ألفاظها عىل خالف ما أبدته من معنى. فنحن نقول مثال- وهو مثال عبدالقاهر- «جاءين زيد يُِرسع عمرو 
الحقيقّي  فاعل اإلرساع عمرو، وهو معناها  وأّن  زيد،  املجيء  فاعل  أّن  الجملة  أمامه» ونفهم رسيعا من 
والواضح دون تفسري، فيأيت الّنحو ليُعلِمنا أّن «يُرسع»  حال لزيد، مع أّن فاعلها هو عمرو(3). ونقول مثال: 

1 - عبدالقاهر الجرجايّن، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، 387. 
2 - محمود الّسعران، علم اللغة مقّدمة للقارئ العريبّ، 41. 

3- انظر: عبدالقاهر الجرجايّن، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، 232-233. 
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«قام زيد»، ونقول: «زيد قام». واملعنى يف حقيقته الواقعيّة واحد مل يختلف، ولكّن علم الّنحو يجعل الجملة 
األوىل جملة فعليّة معتربا أّن زيدا هو الفاعل لفعل القيام، أّما الجملة الثّانية فجملة اسميّة معتربا أّن زيدا 
مبتدأ وخربه جملة «قام»، أّما فاعل فعل القيام فهو ضمري مضمر، وهو فاعل صورّي، أّما الفاعل يف الحقيقة 
فهو ما قىض علم الّنحو بجعله مبتدأ وهو «زيد». فلم يراِع علم الّنحو ها هنا املعنى الحقيقّي لجملة «زيد 
قام»، فسّمى زيدا مبتدأ مع أنّه فاعل يف املعنى. فإذا سألَت عن الّسبب قيل لك: ألنّه ال يجوز للفاعل أن 
يتقّدم عىل فعله. فإذا ُعدَت فسألَت: وملَ ال يجوز للفاعل التّقّدم عىل الفعل؟ أجابوك إجابة الكسايّئ الّشهرية 

«هكذا ُخلِقْت»(1). 
وقل مثل ذلك فيام يقتضيه علم الّنحو من رفع الفاعل ونصب املفعول وجّر املضاف إليه، فإذا بنا   
نعرث بني مسائله عىل مفعول به مرفوع وفاعل منصوب أو مجرور، «أال ترانا نقول: ُرضِب زيٌد، فرنفعه وإن 
كان مفعوال به، ونقول: إّن زيدا قام، فننصبه وإن كان فاعال، ونقول: عجبُت من قيام زيد، فنجرّه وإن كان 
فاعال...»(2). فرفعنا «زيدا» يف «ُرضب زيٌد» مع أنّه هو املرضوب يف الحقيقة، أي هو املفعول به يف املعنى 
وكان من حّقه الّنصب، ونصبنا «زيدا» يف «إّن زيدا قام» مع أنّه هو القائم بفعل القيام يف الحقيقة، أي هو 
الفاعل يف املعنى وكان من حّقه الرّفع، وخفضنا «زيدا» يف «عجبُت من قيام زيٍد» مع أنّه هو القائم بفعل 
القيام يف الحقيقة، أي هو الفاعل يف املعنى وكان من حّقه الرّفع كذلك. وهذا يعني أّن قواعد علم الّنحو 
ال تلفُت انتباها إىل املعاين الحقيقيّة التي تظهرها األلفاظ، وال تصّب عنايتها إّال عىل األلفاظ من حيث هي 
كذلك. «أال ترى أّن الفاعل عند أهل العربيّة ليس كّل من كان فاعال يف املعنى، وأّن الفاعل عندهم هو كّل 
اسم ذكرته بعد الفعل، وأسَنْدَت ونسبَت ذلك الفعل إىل ذلك االسم، وأّن الفعل الواجب وغري الواجب يف 

ذلك سواء...»(3). 
لعلّه األمر الذي أّدى ببعض الّناقدين إىل الهجوم عىل علم الّنحو كونه علام   
متفلّتا من حقيقة املعنى، علام يعالج اللغة «دون االلتفات إىل املعنى، إذ يضع قواعد 
صوريّة لصياغة ألفاظ من ألفاظ أخرى، آخذا يف اعتباره فقط األلفاظ، من حيث هي 
اسم  املثال، نصوغ  العربيّة، عىل سبيل  اللغة  ففي  املختلفة.  للّرتاكيب  أشكال تخضع 
اآللة «َمْغرَفة» من املصدر «َغرََف»، مع جهلنا للمعنى، وذلك قياسا عىل وزن «َمْفَعلة» 

1- سئل الكسايّئ يف مجلس يونس عن قولهم: ألرضبنَّ أيُّهم يقوم (بضّم الياء)، ملَ ال يقال: ألرضبنَّ أيَّهم؟ (بفتح الياء) فقال: أيُّ هكذا ُخلِقْت. 
2– أبو الفتح بن جّني، الخصائص: الجزء األّول، 184. 

3- املصدر الّسابق، 185.
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الجملة  التي تنّص عىل تركيب  القاعدة  اتّبعنا  إذا  العنقاء»،  الفعليّة «طارت  الجملة  فقط. وكذلك، نركّب 
الفعليّة من فعل أوال ثّم اسم، وعرفنا أّن «طارت» فعل، و«العنقاء» اسم، دون أدىن إدراك للمعاين»(1). وقد 
شّن ابن مضاء القرطبّي هجوما شـــــــــرسا عىل علم الّنــــحو يف كتابه «الرّد عىل الّنحاة»، وبغّض الّنظر 
أقّر  أنّني  الّنحو، ومع  العامل يف  نظريّة  إلغاء  اهتاممه يف  ُمؤلَّفه، وعن حرص  لتأليف  الفقهّي  الّدافع  عن 
بضعف حججه يف كثري ماّم أبداه يف هذا الكتاب، يبقى أّن هنالك مسائل نجح يف تربير ضعفها واعتباطيّة 
التّسليم بها، الفتا الّنظر إىل قلّة اهتامم علم الّنحو بحقيقة املعنى. وسنذكر لك اآلن مسألة من تيك املسائل 

التي تُظِهر شذوذا نحويّا عن املعاين. 
يف الّنحو تكلّف يف تقدير العوامل وإضامرها، فتلقى الّنحاة مولعني بتقدير األلفاظ تقديرا ليس   
إيضاح معناه  إىل  يفيد تساؤال عن رضبك زيد، وال حاجة  أزيًدا رضبتَه؟  قولنا:  فإّن  للمعنى،  إنصاف  فيه 
بتقدير فعل قبل «زيد» ليكون العامل يف نصبه، فيكون التّقدير: أرضبَت زيًدا رضبته؟ إذ ما معنى ذلك 
سوى املعنى األّول، بل يف هذه الّزيادة تكلّف يف اللفظ وتعجرف عىل املعنى، « وهذه دعوى ال دليل عليها 
إّال ما زعموا من أّن «رضبَت» من األفعال املتعّدية إىل مفعول واحد، وقد تعّدى إىل الّضمري، وال بّد لزيد 
من ناصب، وإن مل يكن ظاهرا فمقّدر، وال ظاهر، فلم يبَق إّال اإلضامر. وهذا بناء عىل أّن كّل منصوب فال 
بّد له من ناصب! ويا ليت شعري ما الذي يضمرونه يف قولهم: «أزيًدا مررَت بغالمه؟» وقد يقوله القائل مّنا 
وال يتحّصل له ما يضمر! والقول تاّم مفهوم، وال يدعو إىل هذا التّكلّف إّال وضع: كّل منصوب فال بّد له من 

ناصب»(2). 
ال نريد اإلكثار من األمثلة التي عّج بها كتاب ابن مضاء يف مسألة تقدير العوامل، لنثبت   
أّن يف الّنحو ضعفا معنويّا، ومبالغة تُرهق الّذهن يف تفسري األلفاظ وحركاتها مع وضوح معانيها. 
فقد ثبت لنا ذلك، بل إنّك لتقّر بذلك عندما تقرأ كتابا واحدا من أّمات الكتب يف علم الّنحو. وملّا 
بدا لنا قصور علم الّنحو عن إنصاف املعنى وتقديم حقيقته، وعنايته بألفاظ اللغة وحركاتها أكرث 
من عنايته باملعاين كام هي، كان ال بّد لهذا العلم من معني يعينه، رشط أن يكون هذا املعني مهتام 
بضبط املعاين وتنظيمها، ولذلك فال معني لعلم الّنحو أنسب من علم املنطق. ولكّن هذا العلم أيضا 
يعرتيه قصور يف ألفاظه ومعانيه، فكيف له أن يعني الّنحو يف تنظيم املعاين وهو بحاجة إىل من يعينه 

1 عادل فاخوري، املنطق الّريايض، بريوت، دار العلم للماليني، د.ت، 76.
2 - ابن مضاء القرطبّي (592-ه/1196م)، كتاب الرّّد عىل الّنحاة، حّققه شوقي ضيف، القاهرة، دار املعارف، ط3، 1402ه/1982م، 79.
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يف ذلك؟ من هنا يتبّدى لنا التّكامل املعنوّي يف عالقة الّنحو باملنطق، ففي الّنحو قصور معنوّي، ويف املنطق 
اللغة،  بالغة  إىل  اإلنتباه  لفت  وإىل  الّنحو  إىل  بحاجة  واملنطق  املنطق،  إىل  بحاجة  والّنحو  معنوّي،  قصور 

وبتعاون املنطق مع اللغة تنسّد ثغرات املعنى وتكتمل حقيقته.

ج – حاجة علم الّنحو إىل املنطق: 

     يقول الفارايب: «إّن نسبة صناعة املنطق إىل العقل واملعقوالت كنسبة صناعة الّنحو إىل اللسان واأللفاظ. 
فكّل ما يعطيناه علم الّنحو من القوانني يف األلفاظ، فإّن علم املنطق يعطينا نظائره يف املعقوالت»(1). ألجل 
يقبلها  لتكون معاٍن  يُعقلِن معانيها،  إىل منطق  بحاجة  املعاين  املختلة  نحويّا  املُنظَّمة  األلفاظ  كانت  ذلك 
العقل مبنطقه دون أن ينحرص قبولها يف حدس اللغة وسجيّة اللسان. ذلك أّن الّنحو يصّب اهتاممه عىل 
األلفاظ، ولكرثة اهتاممه بها يغفل عن معانيها، أّما املنطق فغايته املعنى وتصويبه بالعقل. وتلك حّجة متّى 
بن يونس يف املناظرة التي دارت بينه وبني أيب سعيد الّسرياّيف والتي نّوهنا لها سابقا، وهي حّجة عقدها متّى 
ليُثبت حاجة الّنحوّي إىل املنطق لكونه علام يبحث يف املعاين، عىل خالف الّنحو املهتّم باأللفاظ وحدها، 
وذلك بغية إظهار فضل املنطق عىل الّنحو. قال متّى: «... وبالّنحوّي حاجة شديدة إىل املنطق، ألّن املنطق 
يبحث عن املعنى، والّنحو يبحث عن اللفظ، فإن مّر املنطقّي باللفظ فبالعرض، وإن عرث الّنحوّي باملعنى 
فبالعرض، واملعنى أرشف من اللفظ، واللفظ أوضع من املعنى». فقال أبو سعيد [ويف الكالم تأييد ورىض]: 
«... الّنحو منطق ولكّنه مسلوخ من العربيّة، واملنطق نحو ولكّنه مفهوم باللغة، وإمّنا الخالف بني اللفظ 
واملعنى، أّن اللفظ طبيعّي واملعنى عقّيل، ولهذا كان اللفظ بائدا عىل الزّمان، ألّن الزّمان يقفو أثر الطّبيعة 
بأثر آخر من الطّبيعة، ولهذا كان املعنى ثابتا عىل الزّمان، ألّن مستمىل املعنى عقل، والعقل إلهّي، وماّدة 

اللفظ طينيّة، وكّل طينّي متهافت...»(2). 
فإذا كان اللفظ متهافتا- باعرتاف أيب سعيد إمام الّنحاة يف عرصه- فال بّد له من معنى يحييه،   
واملنطق سيّد املعنى. ولكن، كيف ميكن للمنطق أن يصّوب جملة نحويّة؟ لنأخذ جملة ال خلل نحوّي فيها وال 
زلل لفظّي يف تركيبها، مثل أن نقول: «خالد رجل كريم» فهي مؤلّفة من مبتدأ وخرب وصفة للخرب، وهي جملة 
سليمة الّرتكيب الّنحوّي وسليمة املعنى كذلك. اعقد جملة أخرى يف الّرتكيب نفسه، ولنقل مثال: «خالد عدد 

1- أبو نرص الفارايب، إحصاء العلوم، 68. 
2- أبو حيّان التّوحيدّي، كتاب اإلمتاع واملؤانسة، 104-105.
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مزدوج» وهي جملة سليمة الّرتكيب الّنحوّي مؤلّفة من مبتدأ وخرب وصفة للخرب، ولكّنها جملة خالية من 
املعنى. وبكلمة أخرى، إّن الجملة األوىل جملة منطقيّة ألنّها َحَوْت معنى عقالنيّا، أّما الجملة الثّانية فليست 
من املنطق يف يشء ألنّها جملة بال معنى، هذا رغم أّن الجملتني سليمتان لغويّا من حيث تركيبهام الّنحوّي 

ومراعاتهام قواعد علم الّنحو. 
كذلك لنعقد مقابلة بني الجملتني التّاليتني: «الرّجل صادق» و «الّسمكة صادقة»، فمن الواضح   
أّن الجملتني مركبتان تركيبا نحويّا سليام، وليس من العسري عىل قواعد علم الّنحو أن تصوغ جملة «الّسمكة 
صادقة»، ألنّها جملة ال خطأ نحوّي فيها، إمّنا االنحراف فيها يأيت من املعنى، فبينام يوجد تالؤم دالّيل بني 
معنى مفهوم كلمة «رجل» ومفهوم كلمة «صادق»، ينعدم ذلك بني معنى كلمة «سمك» ومعنى كلمة 
«صادق». هذا االنعدام املعنوّي ال يكشفه علم الّنحو بقواعده، بل علم املنطق الباحث يف املعنى، والّساعي 
إىل عقلنته(1). وهنالك الكثري من العبارات التي ميكن ألّي أحمق أن يؤلّفها يكون لها ُمعربَّ لغوّي وتكون 
صحيحة نحويّا لكن ال معنى لها، ألّن املنطق مل يتدّخل يف فحص معناها إن كان معقوال أم غري معقول. 
فاملنطق مثال ال يقبل جملة تحوي تناقضا معنويّا، ويعترب هذه الجملة خالية من املعنى، أّما الّنحو فال يعري 
اهتاممه إىل ذاك التّناقض يف معنى الجملة إذا كانت مراعية أتّم املراعاة قواعده الّرتكيبيّة. فمثال إّن جملة 
الّنحو، فهي صحيحة نحويّا، ولكّنها تخرق قواعد  «الكرة املسطّحة تتدحرج عىل األرض» ال تخرق قواعد 
املنطق إذ اجتمع فيها تناقض (الكروّي واملسطّح)، فهي غري صحيحة منطقيّا، وما ليس صحيحا منطقيّا ال 
معنى له. فهي جملة لها ُمعربَّ لغوّي نحوّي ولكن ال معنى لها كونها انحرفت عن منطق العقل والواقع(2). 

كذلك تربز حاجة علم الّنحو إىل املنطق يف مسألة تقسيم الكلامت وفرزها، فال تقترص هذه الحاجة   
عىل الجمل وتراكيبها لفظا ومعنى، بل كذلك تشمل الكلامت املفردة. فإّن علم الّنحو يقّسم الكلمة إىل اسم 
وفعل وحرف، وبالتّايل فال فرق عند الّنحاة بني «محّمد» و«إنسان» و«حجر» و«عني» و«منضدة» و«شعور» 
و«حب» فكّل من هذه الكلامت هي أسامء، بينام نجد املنطق يفرّق بينها فـ«محّمد» مثال اسم جزيّئ ينطبق عىل 
مفرد، و«إنسان» اسم كّيلّ ينطبق عىل كثريين (سائر أفراد الّنوع اإلنسايّن)، «ومنضدة» اسم يدّل عىل يشء مادّي 
محسوس، و«شعور» اسم يدّل عىل حالة نفسيّة انفعاليّة جّوانيّة، و«حب» اسم معنى، و«محّمد» اسم ذات، 
و«حجر» اسم مختّص، و«عني» اسم مشرتك... وهكذا. وقل مثل ذلك يف األفعال، فال يفرّق الّنحو مثال بني فعل 

1- انظر: عادل فاخوري، اللسانّية الّتوليديّة والّتحويلّية، 56. 
2- انظر: سامي أدهم، فلسفة اللغة تفكيك العقيل اللغوي بحث ابستمولوجي انطولوجي، 285.
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«مييش» وفعل «يعتقد»، فكالهام يف اللغة فعل ولكن لكّل فعل منهام منطقه. وحاجة الّنحو إىل املنطق 
بتمييز هذه األلفاظ ال تكمن وهي مفردة، وإمّنا حينام توضع يف جملة. فالجملة «زيد مييش» لها منطق 
معنوي مخالف لجملة «زيد يعتقد»، أّما يف الّنحو فهام سواء. ففي املنطق تصدق القضيّة «زيد مييش» إذا 
كان مييش، وتكذب إذا كان زيد جالسا مثال. أّما االعتقاد فليس حركة ماديّة، وإمّنا هي حالة عقليّة قد تفصح 
عن ذاتها يف سلوك وقد ال تفصح. والقضيّة «زيد سينال الجائزة» تصدق إذا طابقت الواقع وتكذب إذا جاء 
الواقع مخالفا لها، لكّن القضيّة «أعتقد أّن زيدا سينال الجائزة» ال تصدق ملجرّد أّن زيدا نال الجائزة، ذلك 
ألّن اعتقادي بذلك ال يتوقّف عىل واقعة اتنبّأ بها وإمّنا يستند إىل مّربرات عندي، فقد ال ينال الجائزة فعال 

لكّني ال زلت أعتقد أنّه يستحّقها(1). 
من هنا كان عىل اللغة أن تستعني بقوانني منطقيّة تزيد قوانني الّنحو قدرة عىل استيعاب املعاين   
الّنحاة يسلّمون بقواعد  ومتايزها. ولكّن يف اللغة كثريا من التّسليامت اإلعتباطيّة لحدس اللسان، فمعظم 
الّنحو والّرصف كام هي دون احتكام متحيّيص إىل العقل واملنطق بغية تجلية املعنى واستنهاض علّة التّقعييد. 
مثل ذلك ما ذكره ابن جّني عن حديثه مع أيب عبدالله الشجرّي، وهو أعرايّب مّمن كان يعتمد عليهم يف نقل 
اللغة. يقول: «وسألته يوما فقلت له: كيف تجمع «ُدكَّانا»؟ فقال: دكاكني، فقلت: فرسحانا؟ قال: رساحني، 
فقلت: فقرطاسا؟ قال: قراطيس، قلت: فعثامن؟ قال: عثامنون، فقلُت له: هّال قلَت أيضا عثامني؟ قال: أيْش 
عثامني! أرأيَت إنسانا يتكلّم مبا ليس من لغته، والله ال أقولها أبدا»(2). ولسنا نعلم ما مينع جمع «عثامن» 
واالعتباط  الّشواذ  هذا  أّن  ألعتقد  وإيّن  ذكر؟  التي  األسامء  بقيّة  وزن  عىل  أنّها  مع  «عثامني»،  عىل 
القياس  إمعان  مينع  فام  العربيّة.  للغة  الّدارسني  من  كثري  تنفري  يف  الرّئيس  األمر  هو  والّرصف  الّنحو  يف 
علم  َمْنطََقة  من  مينع  ما  وتسهيلها؟  الّنحو  قواعد  تحسني  من  مينع  ما  رصفيّة؟  أو  نحويّة  مسألة  كّل  يف 
علم  يف  والّسامع  الّنقل  أهّميّة  ننكر  أن  نوّد  ال  نحن  اللسان.  لحدس  التّعّصب  سوى  يشء  ال  الّنحو؟ 
محيط  والقياس يف  واملنطق  العقل  إىل  االحتكام  تقتيض  تُغَفل  ال  مثّة رضورة  ولكن  عموما،  واللغة  الّنحو 
الّنحو  يف  القياس  إنكار  أّن  «اعلم  قائال:  األنبارّي  ابن  الربكات  أبو  به  ّرصح  أمر  وهو  العربيّة.  اللغة 
كالم  استقراء  من  املستنبطة  باملقاييس  علم  الّنحو  حّده:  قيل يف  ولهذا  قياس،  كلّه  الّنحو  ألّن  يتحّقق،  ال 
القاطعة  بالّدالئل  لثبوته  أنكره،  العلامء  من  أحد  يُعلَم  وال  الّنحو.  أنكر  فقد  القياس،  أنكر  فمن  العرب. 

1- انظر: محمود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة، 23. 
2- أبو الفتح ابن جّني، الخصائص: الجزء األّول، 242.
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والرباهني الّساطعة»(1). ويقول يف موضع آخر: «إذا بطل أن يكون الّنحو رواية ونقال، وجب أن يكون قياسا 
وعقال، والّرسّ يف ذلك هو أّن عوامل األلفاظ يسرية محصورة، واأللفاظ كثرية غري محصورة، فلو مل يجز القياس 
واقتُِرص عىل ما ورد يف الّنقل من االستعامل ألّدى ذلك إىل أن ال يفي ما يُحَرص مبا ال يُحَرص، ويبقى كثري من 
املعاين ال ميكن التّعبري عنها لعدم الّنقل، وذلك مناف لحكمة الوضع، فلذلك وجب أن يوضع وضعا قياسيّا 
عقليّا ال نقليّا. أال ترى أّن اللغة ملا ُوضَعت وضعا نقليّا ال عقليّا مل يجز إجراء القياس فيها، واقترص فيها عىل 
ما ورد به الّنقل؟... فلو قلنا إّن الّنحو يثبت نقال ال قياسا وعقال ألّدى ذلك إىل رفع الفرق بني اللغة والّنحو، 

وإىل التّسوية بني املقيس واملنقول، وذلك خالف للمعقول»(2). 
الحدوس  تتحّرر من بعض  أن  عليها  معانيها،  وتنجيل  ألفاظها  وتُربَّر  اللغة  قواعد  تَسُهل  ليك   
والقياس.  واملنطق  العقل  إىل  املعنويّة  مآزقها  يف  تحتكم  ثّم  نُِقل،  فيام  حميّتها  تُربِّد  وأن  االعتباطيّة، 
حاطوم  أحمد  أبداه  ما  هذا  برأينا  فنناقض  عقال،  اللغة  تكون  أن  يجب  بأن  نّرصح  بذلك  ولعلّنا 
ونهائيّا  تاّما  رفضا  رافضا  اللغوّي،  حدسنا  تقديس  إىل  فيه  ذهب  الذي  عقال»،  ليست  «اللغة  كتابه  يف 
بحدسنا  أي  اللغويّة،  بكفايتنا  «إنّنا  كتابه:  مطلع  يف  يقول  وقواعدها.  اللغة  يف  واملنطق  العقل  تدّخل 
نحكم  اللغويّة  بكفايتنا  إنّنا  الّنحويّة...  تتضمنها صورنا  التي  الّرتاكيب  نحويّة  عىل  نحكم  إمّنا  وسليقتنا، 
يف  يفيض  ثّم  إليها»(3).  واالحتكام  املجرّدة  بقواعدنا  عليها  نحكم  ماّم  بكثري  أكرث  الّرتاكيب  نحويّة  عىل 
ذكر أمثلة وجمل لكتّاب من الكتب والجرائد مل تراِع حدسيّة الّنحو يف تراكيبه، ويّربر ذلك بأّن خطأها 
إىل  اإلصغاء  «يرفضون  بقوله:  الكتّاب  هؤالء  فيهاجم  واملنطق.  العقل  إىل  كاتبيها  احتكام  إىل  مرّده 
حدسهم اللغوّي، مؤثرين عليه احتكاما شكليّا ُمبتَرسا إىل شواهد القدماء، أو تحليال منطقيّا...»(4). ولكّن 
مرفوض»(5).  فيها  وتدّخله  مقبول،  اللغة  يف  العقل  «دخول  بأّن  مرصّحا  يعود  ما  رسيعا  نفسه  حاطوم 
يف  العقل  دخول  معه  يظّل  سويّا  لغويّا  نشاطا  يكون  إمّنا  اللسان  نشاطات  من  لغوّي  نشاط  «كّل  وأّن 
مع  فيه،  اللغويّة  العنارص  كدخول  الكالم  تكوين  يف  يدخل  العقل  عنرص  أّن  أي  طبيعيّا،  عنرصا  اللغة 

1- أبو الربكات ابن األنباري، اإلغراب يف جدل اإلعراب ولَُمُع األدلّة يف أصول الّنحو، 44.
2- املصدر الّسابق، 48. 

3- أحمد حاطوم، اللغة ليست عقال (من خالل اللسان العريّب)، 14.
4- املرجع الّسابق، 22. 
5- املرجع الّسابق، 94. 
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ما مييّز عنرص العقل يف الّنشاط اللغوّي من العنارص اللغويّة...»(1).
لسنا بصدد الرّّد عىل حاطوم، وال نوّد ذلك أصال، وال غايتنا إيقاعه يف التّناقض مع نفسه، ال بل    
يف كتابه خري كثري ومنفعة لدارس اللغة، وكّل األمثلة التي ذكر لحّقا شاّذة عن قواعد الّنحو، ولكن ال ألنّها 
اتّخذت املنطق العقّيل مقياسا بدل حدس اللغة، بل ألّن كاتبيها ليسوا أصحاب لغة وال منطق، بل إّن ما 
ركّبوه من جمل ملناف لقواعد املنطق حتّى. إّن كّل ما نريده هو التّوقّف عند ما انتهى إليه حاطوم من أّن 
العقل عنرص رئيس وطبيعّي من عنارص اللغة، ودخوله يف تكوين قواعدها أمر يستحيل إنكاره، ولكّنه يأىب 
تدّخل العقل يف اللغة. وهو ما يقرّه كّل عامل ودارس ومدرّس للغة، فالعقل ال يُغَفل عنه إثر الحديث عن 
اللغة. ونحن مل نرد مبا ذكرناه سوى التّأكيد عىل أهّميّة منطق العقل يف تصويب معاين اللغة، ومدى حاجة 
الّنحو إليه. ونحن بهذا التّأكيد نثبت دخول العقل يف اللغة، ونزيد عىل ذلك أن مثّة حاجة يف بعض مسائل 
الّنحو لتدّخل املنطق فضال عن دخوله، وهذا التّدّخل الذي ندعو إليه ال ينقص من جدوى الّنحو شيئا، ألّن 
هذا العلم املحتاج إىل املنطق، يكون املنطق بحاجة إىل دخوله وتدّخله يف مواضع، ألّن حقيقة املعنى ال 

تكتمل إّال بتداخل العلمني ببعضهام بعضا، ودخولهام يف بعضهام بعضا، وتدّخلهام يف بعضهام بعضا. 

د – حاجة علم املنطق إىل لغة نحويّة: 

إّن دراسة املنطق ملعاين الفكر يُوجب عليه أن يدرس األلفاظ التي تُعربِّ عن هذه املعاين، ذلك أنّه   
عاجز عن تنظيم املعاين يف الفكر دون لغة ظاهرة، ألّن املعاين الفكريّة ال تُضبَط قواعدها يف وهم أو خيال أو 
فضاء أو خالء، بل تُضبَط باللغة التي تتجّسد بها. وألجل ذلك كانت األلفاظ إحدى موضوعات علم املنطق، 
فاملنطق يُعنى باأللفاظ إًذا فضال عن عنايته باملعاين، ولكّنه ال يلفت نظرا إىل هذه األلفاظ إّال من حيث هي 
معاٍن حسيّة. «فإذا كان املنطق يبحث يف الفكر، فهو مضطر أيضا إىل البحث يف التّعبري عنه، أي يف اللغة. 
بل إّن أهّميّة دراسة اللغة بالّنسبة إىل املنطق لتظهر يف اسمه نفسه، فهو مأخوذ من الّنطق أو الكالم... من 
هنا كان عىل املنطق أن يُعنى باللغة من ناحية أنّها تعبري عن الفكر، وأّن هذا التّعبري يجب أن يكون دقيقا 
ُمحَكام حتّى ال يؤّدي ذلك إىل لبس وخطأ يف التّفكري مصدره عدم الّدقّة أو الخلط يف التّعبري... فوجد املنطق 

أمامه علام من علوم اللغة يُعَنى بهذه الّناحية، أال وهو الّنحو»(2). 

1- أحمد حاطوم، اللغة ليست عقال (من خالل اللسان العريّب)، 96. 
2- عبدالرّحمن بدوي، املنطق الّصورّي والّرياّيض، 31-32.
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فطبيعة املنطق التي تقتيض منه أن يبحث يف املعاين تجرّه إىل أن يبحث يف األلفاظ، ولكن ملّا   
كانت عناية املنطق باللغة طفيفة خفيفة وعرضيّة، كان ال بّد له من علم تحتّل اللغة كّل عنايته فيعينه عىل 
تنظيم معانيه الفكريّة وقت تجلّيها. وهذا العلم هو علم الّنحو. ففي املنطق قصور لغوّي ونقص معنوّي، 

وهو بحاجة إىل لغة تسّد مواضع
تقصريه، وتكمل معانيه. وعىل هذه اللغة أن تلتزم قواعد الّنحو. فلغة املنطق يجب أن تكون نحويّة، ألن ال 
علم أكرث إعانة للمنطق من علم الّنحو. يقول راسل: «... ويف اعتقادي أّن دراسة الّنحو تلقي ضوًء عىل مسائل 
أدوات  من  كأداة  كبرية  بفائدة  استخدامها  ما ميكن  وكثريا  عادة...  الفالسفة  به  يعرتف  ماّم  أكرث  الفلسفة 
الكشف... وعىل العموم ففي نظري إّن الّنحو يقّربنا من املنطق الّصحيح أكرث ماّم يعرتف به الفالسفة عادة، 

وسنتّخذ الّنحو مرشدا لنا...»(1). فلنكن راسليّني إًذا ونتّخذ الّنحو مرشدا لنا يف قضايا املنطق. 
يها  يُسمِّ الجمل  وهذه  والكذب،  الّصدق  تحتمل  التي  الخربيّة  الجمل  سوى  املنطق  يدرس  ال   
املنطق قضايا، أّما الجمل اإلنشائيّة فليست جمال (قضايا) بالّنسبة إىل املنطق. ولو أردنا أن نستبعد متاما 
الجمل اإلنشائيّة من حيّز تفكرينا وكالمنا، ثّم حرصنا فكرنا ولغتنا مبا يحتمل صدقا أو كذبا، فسنكون آنئذ 
قد حكمنا عىل أنفسنا بالجمود الفكرّي واللغوّي، وحّولنا اإلنسان إىل كائن آّيل، أو إىل رقم رياّيض ومعادلة 
حسابيّة. فإنَّك لو تتّبعت فكرك لوجدَت أّن تفكريك مبعاين اإلنشاء أضعاف تفكريك مبعاين الخرب القضوّي، بل 
إّن ُجّل كالمنا وحديثنا أمر ونهي ونداء واستفهام وتعّجب ومدح وذّم ودعاء ورجاء ومتّن، ولكّل من ذلك 
معاٍن ال يستشعر اإلنسان وجوده دونها، بل إّن مفتاح املعرفة الّسؤال أي استفهام أي جملة إنشائيّة، وصلب 
التّفلسف «ملاذا؟» فكيف لنا أن نطرد اإلنشاء من مرسح املعنى؟ وإّن إهامل املنطق لهذه الجمل ألضعف 
نقطة معنويّة فيه حسبام نرى، وهو هنا محتاج إىل عون الّنحو املهتم اهتامما واسعا يف هذا الجانب من 

الكالم. 
وألّن املنطق يهتّم بالخرب وحده، وال يعنيه منه سوى معناه الظّاهر، دون أن يدقّق يف ألفاظه، مع   
العلم أّن أّي زيادة لغويّة تزيد معنى، وأّي نقص لغوّي ينقص معنى، أّي حرف معنوّي نحوّي يُزاد عىل قضيّة 
معيّنة يحدث تغيريا يف معناها. وهو أمر ال يتنبّه إليه املناطقة، وهم فيه بحاجة إىل لفتة نحويّة تنقذ حقيقة 
املعنى. يذكر عبدالقاهر الجرجايّن قّصة يرويها عن ابن األنبارّي توّضح ما نحن ذاهبون إىل إيضاحه، ومفاد 

1- جامل حّمود، املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل منوذجا، 134. 
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القّصة اآليت: «ركب الكندّي املتفلسف إىل أيب العبّاس(1) وقال له: إيّن ألجد يف كالم العرب حشوا، فقال له أبو 
العبّاس: يف أّي موضع وجدَت ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون: «عبدالله قائم»، ثّم يقولون: «إّن عبدالله قائم»، 
ثّم يقولون: «إّن عبدالله لقائم»، فاأللفاظ متكّررة واملعنى واحد. فقال أبو العبّاس: بل املعاين مختلفة الختالف 
األلفاظ، فقولهم: «عبدالله قائم» إخبار عن قيامه، وقولهم: «إّن عبدالله قائم» جواب عن سؤال سائل، وقولهم: 

«إّن عبدالله لقائم» جواب عن إنكار منكر قيامه. فقد تكّررت األلفاظ لتكّرر املعاين»(2).
وإذا ما عدنا إىل مناظرة متّى وأيب سعيد التي ذكرنا تأكّد لنا أّن املناطقة قليلو املعرفة باأللفاظ،   
وال يلحظون سوى ألفاظهم التي اعتادوها، وال يتأّملون يف تراكيب اللغة، بل يختطفون األفاظ اختطافا مبجرّد 
القائل: «زيد  ألفاظه: «قال أبو سعيد:... ما تقول يف قول  أن بدا لهم معنى، فيتشبّثون باملعنى ويهزّلون 
أفضل اإلخوة»؟ قال [متّى]: صحيح. قال: فام تقول إن قال: «زيد أفضل إخوته»؟ قال: صحيح. قال: فام 
الفرق بينهام مع الّصّحة؟ فبَلَح (عجز) وَجَنح (مال) وغّص بريقه. فقال أبو سعيد: أفتيَت عىل غري بصرية 
وال استبانة... قال متّى: بنّي يل ما هذا التّهجني. قال أبو سعيد: إذا حرضَت الحلقة استفدت، ليس هذا مكان 
أنّك أخطأَت، فلَم  التّمويه والتّشبيه، والجامعة تعلم  التّلبيس، مع من عادته  إزالة  التّدريس، هو مجلس 
تّدعي أّن الّنحوّي إمّنا ينظر يف اللفظ دون املعنى، واملنطقّي ينظر يف املعنى ال يف اللفظ؟ هذا كان يصّح لو 
أّن املنطقّي كان يسكُت ويجيل فكره يف املعاين، ويرتّب ما يريد بالوهم الّسانح والخاطر العارض والحدس 
الطّارئ، فأّما وهو يريغ أن يّربر ما صّح له االعتبار والتّصّفح إىل املتعلّم واملُناِظر، فال بّد له من اللفظ الذي 
يشتمل عىل مراده، ويكون طباقا لغرضه، وموافقا لقصده... فإذا قلَت: زيد أفضل إخوته مل يجز، وإذا قلَت 

زيد أفضل اإلخوة جاز، والفصل بينهام أّن إخوة زيد هم غري زيد، وزيد خارج عن جملتهم...»(3). 
إّن اهتامم علم املنطق باملعاين ضيّق فسحة األلفاظ عليه وجعلها تتطلسم أمام قواعده، ألّن   
لأللفاظ لعبة ال يتقن أداءها سوى علم الّنحو، وملّا كانت األلفاظ لباس املعاين، وجب عىل املنطق أن يستعني 
بالّنحو حتّى يُقنِّن لغة معانيه. وقد «الحظ دستوت دو ترايس ذات يوم أّن أفضل الكتب املوّسعة يف املنطق 

يف القرن الثّامن عرش، قد كتبها نحويّون»(4). 

1- هو ثعلب أو املربّد، وكانا متعارصين ومتفقني يف الكنية. 
2- عبدالقاهر الجرجايّن، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، 312.
3- أبو حيّان التّوحيدّي، كتاب اإلمتاع واملؤانسة، 107-108. 

4- ميشيل فوكو، الكلامت واألشياء، 124. 
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لقد تبنّي لنا أّن للّنحو حاجة ألن يكون منطقا، وأّن للمنطق حاجة ألن يكون نحوا، وذلك عودة   
إىل طبيعة كّل علم منهام يف موضوعاته واهتامماته، فجمل نحويّة يضيع معناها فيظهر املنطق ليلتقطه أو 
يُعلِن موته، وقضايا منطقيّة تحترض ألفاظها فيتدّخل الّنحو إلغاثتها، كون أّن املعاين لتبقى يف انحدار والتباس 
ما مل يُنظَر إليها بعينني، عني الّنحو وعني املنطق. وعليه فال يتبّدى للّناظر بعني واحدة سوى مشهد معنوّي 
يحيطه ضباب لغوّي ال ينتهي. وبهذا «تبنّي لَك أّن البحث عن املنطق قد يرمي بَك إىل جانب الّنحو، والبحث 
عن الّنحو قد يرمي بَك إىل جانب املنطق، ولوال أّن الكامل غري مستطاع لكان يجب أن يكون املنطقّي نحويّا، 

والّنحوّي منطقيّا»(1). 

ه – لغة البالغة ومنطق املعنى: 

رأينا أّن هناك انسجاما بني الّنحو واملنطق، وأّن كّال من العلمني يكّمل بعضهام بعضا، غري أّن   
تعابري  قوانينه،  املنطق وتتضارب مع  تناقض  تعابري  اللغة  برّمتها. ففي  اللغة  اللغة وليس  الّنحو فرع من 
تتالعب باأللفاظ واملعاين تالعب الّداء يف جسد اإلنسان، فرتكّب ألفاظا متالشية املعاين، تُسِند لفظا يف أقىص 
اليمني إىل لفظ يف أقىص اليسار، وترشك الظّاهر بالباطن، واملحسوس باملعقول، واملعقول مبا ال يُعَقل، وتُغلِّف 
معنى داخل معنى داخل آخر، حتّى تبدو كأنّها تعابري ليست كالتّعابري، لغة ليست كاللغة، لغة ال متّت 
إىل معاين املنطق بصلة، لغة غري منطقيّة، لغة مجرّدة عن املعنى يف حسابات املنطق، لغة كاذبة ألفاظها، 

تستسيغ التّناقض وتجعله مبدأ لها، إنّها لغة البالغة. فهل لهذه اللغة معنى؟ 
ال يحّق ألحد أن يسجن املعنى خلف قضبان املنطق، فاملعاين أكرث شفافيّة من أن تحوزها لغة   
املنطق، فليس رشط عىل األلفاظ أن تكون منطقيّة حتّى يكون لها معنى، فال يستوعب املنطق بحّدته ورصامة 
قوانينه كّل املعاين، إذ إّن للبالغة منطقا معنويّا ال يعرف عنه منطق العقل شيئا، ألّن لغة البالغة لغة قلبيّة، 
لغة ال تجّسد الفكر بل الّشعور والوجدان، ليست لغة علم بل لغة أدب، لغة سحر، لغة عمق، لغة عشق، لغة 
حياة، بل هي أكرث ما يلفظه اإلنسان. إّن معظم كالمنا تشبيه ومجاز واستعارة وكناية، وإن كنَت ترفض ما نقوله، 
راجع ما تقوله، كّل يوم، كّل صباح، كّل مساء، مع من حولك، مع نفسك، إن كنَت ترفض أن يكون له معنى، 
فاعلم أّن حياتك بال معنى، ألّن حياتك لغة، ونصف لغتك مجازات وكنايات. انظر! ترى طفال جميال فتقول له: 
تعال إّيل أيّها القمر. يكون أحدهم قلقا، فتخاطبه ُمطَْمئنا: ضع قدميك يف ماء بارد. تجد أحدهم مرتّددا فتقول: 

1- التّوحيدّي، املقابسات، نقال عن: عبدالرّحمن بدوي، املنطق الّصورّي والّرياّيض، 36. 



114

ما يل أراك تقّدم رِجال وتؤّخر أخرى. تشاهد شخصا تبغضه قادما إليك فتقول: جاء البغل، أو الحامر، أو 
الكلب، مع أّن القادم هو إنسان... وهكذا، وهكذا. 

إّن لغة البالغة لاَِم تحويه من معاٍن باطنة مستورة تظهر ألفاظها محض متناقضة وخالية من   
املعنى، بل وال غلّو إذا قلنا: كّل بالغة يف لفظها كذب. فيجوز لنا يف لغة البالغة أن نقول مثال: «هذه املرأة 
رجل». وهي جملة كاذبة يف ظاهرها، بل لو أردنا أن نحكم عىل هذه الجملة حكام منطقيّا لقلنا أنّها جملة 
خالية من املعنى الحتوائها عىل تناقض، وإّن العقل والواقع ليعلم أّن املرأة ليست- وال بحال من األحوال- 
رجال. أّما يف لغة البالغة فللجملة معنى عىل سبيل املجاز ال الحقيقة الواقعيّة، حيث إّن الجملة تعني أّن 
إذ اسرتجلت. حتّى إن  الرّجال، وبها صفات رجوليّة، فأصبحت كالرّجل  إليها تترصّف ترصّف  املشار  املرأة 
تلّفظنا بجملة تالئم منطق املعنى، نجد أّن لها يف لغة البالغة معاٍن مختلفة، فلو قلنا مثال: «املرأة مرأة». 
فليس يف الجملة تناقض، بل هي جملة تراعي قانون الهويّة املنطقّي، ولكّن معناها يف املنطق يدور حول 
نفسه، أي ال يعني سوى التّكرار والتأكيد. أّما معناها يف البالغة فقد يكون «كّل مرأة مفرطة الحساسيّة» أو 
«كّل مرأة بحاجة إىل أن يُعَجب بها» أو غري ذلك من الّصفات الالصقة باملرأة. كذلك قولنا: «إّن بعض الخمر 
خمر» جملة صادقة يف املنطق وال تعني سوى هذا الّصدق، أّما يف لغة البالغة فلهذه الجملة معنى مسترت 

مثل أن يكون: «مهام قلّت جرعة الخمر فيستحيل تحايش عواقبه الوخيمة»(1). 
فاملعاين البالغيّة املقصودة ال تكون ظاهرة يف صلب الكالم، بل تتخّفى خلف املعاين الظّاهرة،   
وليس هذا أمر يجعل من البالغة لغة الغموض والطّلسمة، بل غاية البالغة االفصاح عن املعاين والبيان عنها، 
ولكن بلغة جامليّة ترتك يف الّنفس أثرا. والبالغة ُسميت قبل أن تُقسم إىل علومـها الثّالثة (البيان والبديــــع 
واملعاين) علم البيـــان إلبانتها عن املعنى. ويعرّفه الجاحظ بقوله: «البيان اسم جامع لكّل يشء كشف لك 
الّسامع إىل حقيقته، ويهجم عىل محصوله كائنا  الّضمري، وحتّى يُفيض  قناع املعنى، وهتك الحجاب دون 
ما كان ذلك البيان، من أّي جنس كان الّدليل، ألّن مدار األمر والغاية التي إليها يجري القائل والّسامع، إمّنا 
هو الفهم واإلفهام، بأّي يشء بلغَت اإلفهام وأوضحَت عن املعنى، فذلك هو البيان يف ذلك املوضع»(2). وال 
يُفَهم من كالم الجاحظ أّن كّل قول يُحِدث الفهم بيان، ألنّه «من زعم أّن البالغة أن يكون الّسامع يفهم 

1 - انظر: روبري مارتان، يف سبيل منطق للمعنى، 220-221. 
2- الجاحظ، البيان والّتبيني: الجزء األّول، حّققه ورشحه عبدالّسالم محّمد هارون، القاهرة، مطبعة لجنة التّأليف والّرتجمة والّنرش، ط1، 

1367ه/1948م، 76. 
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معنى القائل، جعل الفصاحة واللُكنة، والخطأ والّصواب، واإلغالق واإلبانة، وامللحون واملُعرَب، كلّه سواء، 
وكلّه بيانا. وكيف يكون ذلك كلّه بيانا؟!»(1). 

الكالم متنّوع واملعاين كثرية وكثيفة، فليس كّل معنى يؤّديه منط واحد من الكالم، فنحن عندما   
نجعل لغة البالغة بيانا عن املعاين، فال يعني ذلك أن ال معنى يظهر إن مل نتحّدث بلغة بالغيّة، بل يعني 
أّن هنالك معاٍن ال يُبان عنها بيانا واضحا إّال بألفاظ البالغة. ذلك أّن «الكالم عىل رضبني: رضب أنت تصل 
منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده وذلك إذا قصدَت أن تُخِرب عن زيد مثال بالخروج عىل الحقيقة، فقلَت: 
«خرج زيد»... ورضب آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده، ولكن يدلّك اللفظ عىل معناه 
الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة، ثّم تجد لذلك املعنى داللة ثانية تصل بها إىل الغرض، ومدار هذا األمر عىل 
الكناية واالستعارة والتّمثيل (التّشبيه). وقد مضت األمثلة فيها مرشوحة مستقصاة، أو ال ترى أنّك إذا قلَت: 
«هو كثري رماد الِقْدر»، أو قلَت: «طويل الّنجاد»، أو قلَت: «نؤوم الّضحى»، فإنّك يف جميع ذلك ال تفيد 
غرضك الذي تعني من مجرّد اللفظ، ولكن يدّل اللفظ عىل معناه الذي يوجبه ظاهره، ثّم يعقل الّسامع 
من ذلك املعنى، عىل سبيل االستدالل معنى ثانيا هو غرضك، كمعرفتك من «كثري رماد القدر» أنّه مضياف، 
ومن «طويل الّنجاد» أنّه طويل القاّمة، ومن «نؤوم الّضحى» يف املرأة أنها مرتفة مخدومة لها من يكفيها 
أمرها...»(2). كذلك قولنا: «إّن زوجة عّمي أفعى» واملعنى «امرأة خبيثة»، وقولنا: «بكت الّسامء» واملعنى 
«أمطرت»، وقولنا: «جار الزّمان» واملعنى «األحداث التي حدثت يف الزّمان»، وقولنا: «زيد أسد» واملعنى 

«ميلك شجاعة األسد» وما إىل ذلك من أمثلة عىل لغة البالغة ال تنتهي. 
فمن طبيعة نوع الكالم الثّاين (البالغة) أن يكون ظاهره كاذبا، وأن يكون تاليا مخالفا للغة   
املنطق وقوانينه املعنويّة، حيث «إّن االستعارة تحتوي يف ذاتها عىل تناقض منطقّي، فزيد ليس أسدا 
أنّه ذئب لإلنسان من وجهة نظر  لو  الّشجاعة نفسها، واإلنسان ليس ذئبا حتّى  له  حتّى يوم كانت 
معيّنة. هكذا يبدو أّن االستعارة متثّل بالّنسبة إىل املنطق تحّديا شبيها بالفضيحة، إذ هي مجال لإلسناد 
املتناقض وللتّحديد الالمنطقّي ولعدم املوافقة للرّابط الّرسّّي البعيــــد كّل البعد عن املنطق... هذا 
الّدفع القوّي، هذا الكذب الذي ميثّله املجـــاز... وباختــــصار فإّن الحديــــــث عن االستعارة [والبالغة 

1- الجاحظ، البيان والّتبيني: الجزء األّول، 162.
2- عبدالقاهر الجرجايّن، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، 272.
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عاّمة] مبنطق الحّق والباطل يبدو نوعا من االنتحار»(1). «ومن البديهّي أّن من يستعمل استعارة [مثال]، فهو 
حرفيّا يكذب، والجميع يعلم ذلك. ولكّن هذه املسألة ترتبط مبسألة أشمل تخّص الوضع الّصدقّي والكيفّي 
للتّخيّل: كيف أنّنا نتظاهر بقول يشء ما، ومع ذلك نريد بجديّة قول يشء صادق يتعّدى نطاق الحقيقة 
الحرفيّة»(2). وألجل أن تكون معاين البالغة مفهومة، يجب أن نتجّنب الحكم عىل معانيها مبنطق العقل، 
وبلغة املنطق الّصارمة، وعلينا أن نتجاوز «آفاق املعنى الّدالّيل أو العقاليّن املحض للملفوظ وأن [نأخذ] بنظر 
االعتبار وظائفه التّعبرييّة أيضا، أي مضمونه الّسيكلوجي والعاطفي والّروحي. فلفهم ملفوظ ما فهام تاّما ال 

بّد من تفهمه أيضا بوصفه تعبريا عن يشء داخّيل...»(3).
من هنا نرى افرتاقا بني لغة البالغة ولغة املنطق، ونأيا للبالغة عن أّي منطق للمعنى، كون املعاين   
البالغيّة معاٍن ُمباح لها أن تتحرّك أىّن شاءت. وال يؤّدي تناقضها مع منطق املعنى إىل خلّوها من املعنى، بل 
يؤكّد رضورة االختالف اللغوّي لجالء حقيقة املعنى. هذا رغم أّن املنطق ذاته يحوي قياسا بالغيّا مناقضا 
الغزاّيل: «الذي يُسّمى قياسا شعريّا، فليس يدخل يف غرضنا،  عر. يقول  الشِّ القياس، أال وهو قياس  ملنطق 
فإنّه ال يذكر إلفادة علم، أو ظن، بل املخاطب قد يعلم حقيقته، وإمّنا يُذكَر لرتغيب أو تنفري أو تسخية أو 
ترهيب أو تبخيل أو تشجيع [وكلّها معاٍن]. وله تأثري يف الّنفس برتديدها عىل هذه األحوال، وإيجابه انقباضا 
وانبساطا، مع معرفة بطالنه»(4). بل قد ّرصح املعلّم األّول وواضع علم املنطق مبعنويّة معاين البالغة قائال: 
«... أن تُركَّب ألفاظ ال تتّفق مع بعضها بعضا تؤّدي معنى صحيحا، هذا ال يتأىّت بتأليف ألفاظ ذات معان 
حقيقيّة، بل يتأىّت باستعامل املجازات. مثل قوله [هومريوس يف اإللياذة]: «رأيت من يلصق بالّنار الّنحاس 

بالرّجل»، وما شابه هذا من أحاجي»(5). 
إّن املعنى فضفاض، بل معّقد، لن نعيه أبدا إّال إذا حاولنا استيعابه بكّل ما   
له عالقة به، فاملعنى ال يكون غامضا أبدا، نجعله كذلك كلاّم حاولنا أن نضيّق فسحته، 
بقواعد  حتّى  أو  باملنطق  خاّصا  نجعله  كذب،  أو  بصدق  نحّده  أنفاسه،  عىل  نكبت 
نحويّة صارمة، وهو األمر الذي أّدى إىل ظهور مشاكل لغويّة يف الفلسفة رشّدت املعاين 

1- روبري مارتان، يف سبيل منطق للمعنى، 270-271. 
2- أمربتو إيكو، الّسيميائّية وفلسفة اللغة، 238. 

3- خالدة حامد، عرص الهرمنيوطيقا أبحاث يف الّتأويل، 47.
4- أبو حامد الغزاّيل، معيار العلم يف املنطق، 176. 

5- أرسطوطاليس، فّن الّشعر مع الّرتجمة العربّية القدمية ورشوح الفارايب وابن سينا وابن رشد، 61.
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وأغلقت أبوابها عىل لغة منطق حازم، وكأّن اإلنسان عندما يتكلّم يتحّول إىل عقل محض ويخلع كّل مشاعره 
وعواطفه، وينتزع روحه ونفسه ووجدانه. فليس املنطق وحده من يحكم عىل األلفاظ إن كان لها معنى أم 
ليس لها، ألنّه إن كان ذلك كذلك لكان يقتيض أن تكون القصائد الّشعريّة كلّها بال معنى، والقصص الخياليّة 
والخرافيّة بال معنى، واألدب جلّه بال معنى، والّدين- حاشاه- وكتب الله- حاشاها- بال معنى. فاملعاين «ال 
تحرص، فقط، يف دائرة املنطق. إنّها أكرث من صائبة أو ُمخِطئة. هي تشمل الجامل أيضا. هناك معاٍن جميلة 
الّصور. جامليّة هذه املعاين قضيّة ذوقيّة  ومعاٍن قبيحة، تعود إىل ماّدة الكلامت وجرس الحروف وتآلف 
مزاجيّة. لكّننا تعودنا التّضييق عىل املعنى فحرشناه يف إطار صوابيّة املنطق. نسينا أّن املنطق ال يشّكل إّال 
جزًء بسيطا من نشاط الوجدان عاّمة. لهذا نُخِطئ جّدا عندما نعادل بني املنطق واملعنى. فكّل صورة واضحة 
هي معنى، ألّن كّل مدلول يشار إليه رصاحة هو معنى. ومن الّصور الوجدانيّة ما يتجاوز املنطق. هناك 
صور وجدانيّة تنبثق من رهافة الّذوق التي يقوم عليها الفن كالّشعر واملوسيقى والّنحت والتّصوير. هذه 

الّذوقيّات معاٍن أيضا ألنّها أحاسيس مقصودة، وكّل مقصود هو معنى»(1). 

1 - كامل يوسف الحاج، يف فلسفة اللغة، 79-80. 
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املبحث الّثالث

املشكلة اللغويّة يف الفلسفة

أ – لغة الفلسفة وفلسفة اللغة: 

ملّا كانت الفلسفة فكرا باحثا عن حقيقة الوجود، وملّا كان الوجود أوسع من الفكر، وملّا كان الفكر   
محتاجا إىل لغة تعّرب عاّم بحثه، وقعت الفلسفة يف مأزق لغوّي. وهذا املأزق إّما أن يكون نتيجة قصور فكرّي 
قرصت اللغة بقصوره، وإّما أن يكون نتيجة سوء استخدام للغة يف التّعبري عن فكر واضح. إّن اللغة التي دّون 
بها الفالسفة فكرهم لغة جّد معّقدة، مجموعة من األلغاز يعجز كاتبها عن فّكها، وكأنّه كتبها ليتخلّص من 
فكر أرهقه، أو ليكتب- وليكتب فقط- حروفا يريد بها أن يشّوش أفكار اآلخرين لتُنَعت كتاباته بالعبقريّة، 
وهي كتابات عبقريّة ألّن أحدا مل يسطع أن يفهمها! حتّى كاتبها لو رجع فقرأ ما كتبه لعلّه يعجز عن فهم 

ما أراد التّعبري عنه! 
الغموض  إىل  عدنا  فإذا  لغة،  من  استخدموه  مبا  الفلسفة  عىل  جنوا  قد  أنفسهم  الفالسفة  إّن   
ألفاظ ال نعلم رصاحة عن أّي يشء قد  الفكر مسائل تتجاوز حدوده عرثنا عىل  الّناتج عن تناول  اللغوّي 
عند  معناها  تفهم  أن  حاولَت  فإذا  تعني،  وما  تدّل  عالَم  تدري  ال  الفلسفة  كتب  يف  كلامت  تقرأ  عّربْت؟ 
فالسفة فّرسوها ضمن تفسريهم لفلسفة من تناولها وجدتها ازدادت غموضا، فإذا أجريَت محاولة أخرى 
بأن ترجع إىل قاموس فلسفّي صدمتك الكلمة التي أنت باحث عنها بأن استُخدَمت عند هذا الفيسلوف 
مبعنى كذا ومبعنى كذا، وعند آخر مبعنى كذا، وعند ثالث مبعنى كذا... وهكذا حتّى يتّرشد معنى الكلمة 
وال تدري إالَم تشري وعالَم تدّل. فامذا عىس أن يكون العقل الفّعال؟ ما العقل اإللهّي؟ ما الفيض؟ ما الّنفس 
؟ ما الكينونة؟ ما وحدة الوجود؟ ما املونادات؟ ما  الفانية؟ ما املُثُل؟ ما الحريّة اإلنسانيّة؟ ما الخري الكّيلّ
الّروح الهيجليّة؟ ما العود األبدّي؟ ما الفينومينولوجيا؟ ما الرتنسندنتال؟ ما الّيشء يف ذاته؟ ما اإلرادة؟ أهي 
املقارنة  اإلنسان  إرادة  أم  كانط  الخري عند  إرادة  أم  نيتشه  القّوة عند  إرادة  أم  الحياة عند شبنهور  إرادة 
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بقدرته يف علم الّنفس؟ ما...؟ ما...؟ ما...؟ وال إجابة منصفة ما خال إجابة إيليَا أيب مايض: لسُت أدري. 
هذه اللغة الفلسفيّة التي بلغت من استعصاء الفهم غايته قد حّولت مسار الفلسفة إىل اللغة،   
فغدت وظيفة الفلسفة البحث يف اللغة، وأصبح هدفها تحليل األلفاظ وتوضيح املعاين، وبدأت محاوالت 
تحليليّة تبغي فرز مسائل الفلسفة بني ما يكون لها معنى وما ليس لها معنى، وظهرت مساٍع تسعى إىل 
تقعيد لغة مثاليّة وإنتاج منطق جديد تخضع اللغة إىل قوانينه. إثر هذا االنعطاف الفلسفّي، ويف ِخِضّم هذه 
املحاوالت واملساعي، نشأت فلسفة اللغة ضمن الفلسفات املضافة، لغاية تفّحص لغة الفلسفة وتقييمها 
وتقوميها. ومن أجل ذلك «قامت الحركة التّحليليّة بطرح فهم جديد للفلسفة يقوم عىل أّن الفلسفة مل تعد 
تُعنى باكتشاف املعارف والحقائق الجديدة، وإمّنا أصبحت مهّمتها الوحيدة تحليل املعارف املتوافرة لدينا، 
وذلك بغية إيضاحها وتحديد ما هو زائف وما هو حقيقّي. فاملشكلة إًذا، مل تعد ماذا نعرف؟ وإمّنا ما هذا 
الذي نعرفه؟ وهكذا أكّد هؤالء الفالسفة أّن من أهم الوسائل لتحليل تلك املعارف إمّنا هو تحليل اللغة، وأّن 

هذا التّحليل ال بّد أن يتّم يف كثري من األحيان باملنطق»(1).
اقرتنت فلسفة اللغة بالفلسفة التّحليليّة التي قادها أصحاب الوضعيّة املنطقيّة والّذريّة املنطقيّة    
أمثال فريجه ورودولف كارناب وجورج مور وبرتراند راسل ولودفيغ فتجنشتني. بدأ هؤالء الفالسفة مبحاولة 
عقيمة تتمثّل بوضع لغة مثاليّة رمزيّة «تتجّنب كّل عيوب اللغة العاديّة، بحيث يكون كّل اسم داّال عىل 
مسّمى معنّي، أو يكون لكّل كلمة معنى ومدلول، وتُعنى... بدراسة الّرتكيب الّصحيح ملفردات اللغة يف جمل 
سليمة البناء، ووضع قواعد هذا الّرتكيب، كام تهتم بدراسة قواعد االستدالل من صورة من الجمل إىل ما يلزم 
عنها من صور أخرى. ويُسّمى هذا املرشوع أحيانا الحساب املنطقّي، أي أّن اللغة يجب أن تصبح حسابا لها 

رموزها ومعادالتها ودقّتها»(2). 
رضورة  عىل  مركّزا  بتشييدها  راسل  بدأ  منطقيّا،  صارمة  لغة  وضع  إىل  التّحليل  فالسفة  سعى   
الواقع،  يف  أشياء  تقابلها  التي  باأللفاظ  اللغة  ألفاظ  تُحَرص  حيث  أوكام،  نصل  مبدأ  يف  اللغويّة  الّدالليّة 
ويُلغى كّل لفظ ال يدّل عىل يشء واقعّي، وتُلغى من الواقع املوجودات غري الّرضوريّة، وتُلغى من اللغة 
األلفاظ غري الّرضوريّة، وال يبقى سوى داّل لفظّي واحد لكّل مدلول يقابله يف الواقع. فقد اعتمد راسل- 
وتبعه يف ذلك تلميذه فتجنشتني- مبدأ نصل أوكام القايض بتقليل املوجودات وتقليل الرّموز اللغويّة عىل 

1 - رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 50. 
2- محمود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة، 30. 
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قدر املوجودات الواقعيّة ليشيّد لغة كاملة منطقيّا، تكون هذه اللغة مناسبة أتّم املناسبة لتوضيح الفكر 
الفلسفّي(1). هذه اللغة الكاملة منطقيّا غفل عنها الفالسفة مستخدمني اللغة العاديّة أو لغة خاّصة بهذا 
الفيلسوف أو ذاك، فوقعوا يف مأزق لغوّي وأزمة معنويّة، وال لغة تُخِرج الفلسفة من مأزقها املعنوّي سوى 
اللغة املثاليّة، كون أّن «اللغة العاديّة تعّرب عن الّيشء الواحد بأكرث من رمز واحد كام تعّرب عن أشياء عديدة 

برمز واحد، فإنّها ليست كاملة منطقيّا»(2). 
بدت اللغة املثاليّة منطقا أكرث منها لغة، بل هي حّقا نتيجة تقعيد منطق حديث تآكلت فيه   
املعاين وطفحت الرّموز، بدت جّذابة يف أّول أمرها لدقّتها يف متثيل املعاين، حيث ال توجد يف هذه اللغة سوى 
ت. إّن  كلمة واحدة ال أكرث لكّل يشء بسيط، وما ليس بسيطا يُعربَّ عنه مبجموعة من هذه الكلامت التي ُحدَّ
لغة من هذا الّنوع تكون تحليليّة متاما، وتوّضح البناء املنطقّي للوقائع التي نقّر بها أو ننكرها(3). لكن رسيعا 
ما بدا عجز هذه اللغة وقصورها عن االملام بكّل ما ميكن التّعبري عنه، ورسيعا ما افتضح أمر استحالة وضع 
هذه اللغة، واستحالة االكتفاء بها للتّعبري عن سائر حاجات اإلنسان. فجاء رفض الّنظريّة من أصحابها قبل 
سواهم، فإّن كّال من راسل وفتجنشتني تأكّدا «من فشل مرشوع إقامة لغة مثاليّة عن الواقع، وتفشل بالتّايل 

أّي نظريّة تنادي مبطابقة تاّمة بني اللغة والواقع»(4). 
وبفشل هذا املرشوع عدل فتجنشتني عنه إىل اللغة العاديّة معتربا أنّها قادرة عىل تأدية أغراض   
الفكر، ولكن رشط أن يراعي مستخدموها قوانني لعبتها، ليّرصح مرسعا بوجوب إخضاع اللغة إىل املنطق، 
عىل  التّغلّب  بإمكاننا  كان  األفكار  حّددنا  «فإذا  األفكار،  تحديد  عدم  يف  تكمن  الفلسفة  مشكلة  أّن  ذلك 
والفكر  بالفكر،  املنطق  فتجنشتني  وّحد  هنا  من  طويال.  زمنا  الفلسفة  اكتنفت  التي  الفلسفيّة  املشكالت 
بالواقع. فالفكر يتمثّل يف اللغة واللغة تتحرّك من خالل املنطق، ومن ثّم إذا فحصنا مبادئ املنطق، أمكننا 
[تفكريا] غري  نفّكر  أن  وأنّه ال ميكننا  املعنى، كام  الخالية من  القضيّة  املعنى من  ذات  القضيّة  نعرف  أن 

منطقّي»(5).
غدا  والكذب،  الّصدق  بني  أحكامه  محصورة  املنطق  مقياس  كان  أن  فبعد    

1- انظر: جامل حّمود، املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل منوذجا، 53 وما بعدها. 
2- املرجع الّسابق، 44. 

3- انظر: ماهر عبدالقادر عيل، فلسفة الّتحليل املعارص، 182.
4- محمود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة، 41.

5- ماهر عبدالقادر عيل، فلسفة الّتحليل املعارص، 265. 



121

للمنطق حكم جديد ابتكره فالسفة التّحليل، وهو الخلّو من املعنى. وعىل ذلك «أخضع فالسفة التّحليل 
الفلسفة  مشكالت  من  الكثري  أّن  إىل  خالله  من  توّصلوا  دقيق  لغوّي  لتحليل  الفلسفيّة  املذاهب  جميع 
ليست يف حقيقة األمر سوى مشكالت زائفة أو خالية من املعنى، وأنّها ناتجة عن سوء استخدام اللغة، أو 
عدم مراعاة القواعد املنطقيّة للعبارات اللغويّة، وأّن هذه املشكالت لن يتّم حلّها إّال باالستخدام الّصحيح 

للغة»(1).
التّعبري عن أفكارهم؟ أال  اللغة استخداما صحيحا يف  التّحليليّون  ولكن، هل استخدم الفالسفة    
يجوز أن نصّنف قضاياهم بني ما له معنى وما ليس له معنى؟  لعّل فتجنشتني أدرك أّن ما كتبه يف «رسالته» 
التي أّسس فيها فلسفته املعنويّة كالم بال معنى، إذ يقول يف آخر الرسالة: «إن من يفهمني سيعلم أّن قضاياي 

كانت بغري معنى»(2).
د الحّل باالستخدام الّصحيح  أن تكون مشكلة الفلسفة محض لغويّة أمر نّرص عىل قبوله، وأن يُحدَّ   
للغة ألمر ما كتبنا البحث إّال لنبيّنه، ولكّن الكيفيّة التي حّددها فالسفة التّحليل الستخدام اللغة، والتّحليل 
املنطقّي الذي أخضعوا له سائر قضايا الفلسفة، بحاجة إىل تحليل، ألّن الّداعني إىل االستخدام الّصحيح للغة مل 
يستخدموها استخداما صحيحا ال يف دعوتهم وال يف تحليلهم، مدقّقني الّنظر يف فكر الواقع، معتربين املشكلة 
ة عاّم ال ميكن التّعبري عنه (ما فوق الواقع)، غافلني عن  اللغويّة الوحيدة للفلسفة متأتّية من األلفاظ املُعربِّ
العقول وتسأم يف  منها  تتأفّف  لغة معّقدة  استخدام  فيها، وهي  أنفسهم وقعوا  أكرب، هم  لغويّة  مشكلة 
التّعبري عن أفكار جّد واضحة ومحض واقعيّة. هذه املشكلة اللغويّة يف الفلسفة املتمثّلة بسوء استخدام 
الفلسفة- حتّى  كّل  الفلسفة-  لغويّة يف  املشكلة املحض  اختيارهم لكلامتهم، هي  للغة، وبسوء  الفالسفة 

فلسفة هؤالء التّحليليّني. 

ب – البحث عن معنى يف اللغة الفلسفّية: 

تقعيد  أن فشلوا يف  بعد  الفلسفة،  لغة  املعنى يف  البحث عن  التّحليل رحلتهم يف  بدأ فالسفة   
تلتزم  ال  أو قضيّة  لفظة  كّل  أّن  إىل  وتوّصلوا  الّرياّيض،  املنطق  بقواعد  فُِتنوا  أن  وبعد  منطقيّا،  كاملة  لغة 
الفلسفة  لغة  يف  معنى  العثور عىل  يف  الحاسم  أّن  معتربين  املعنى،  من  خالية  تكون  املنطق  هذا  قواعد 
ة  هو العثور عىل الالمعنى، كون أنّه إذا ُعرفَت القضايا الفلسفيّة الخالية من املعنى، ثّم نُفيت اللغة املُعربِّ
عنها كونها لغة بال معنى، مل يبَق بعد ذلك سوى ما له معنى، وما له معنى يكون صالحا للحديث عنه، أّما 

1- رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 51.
2- لودفيغ فتجنشتني، رسالة منطقّية فلسفّية، نقال عن: رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 112. 
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ما ليس له معنى فال صالحيّة له ألن يُتكلَّم عنه، قاضني بأّن كّل لفظة ميتافيزيقيّة، وكّل قضيّة ميتافيزيقيّة 
مجرّدة من املعاين واملدلوالت، وبالتّايل فكّل لغة تعّرب عن لفظة أو قضيّة ال معنى لها ليست بلغة، أّما اللغة 
التي يُعربَّ بها عاّم له معنى فهي لغة، لغة صالحة ألن يُتفلَسف بها، وهذه اللغة الّصالحة معنويّا هي لغة 

منطقيّة رمزيّة رياضيّة بحتة.
إزاحة  يقتيض  والعثور عىل معنى  اللغة،  الالمعنى يف  املعنى يفرتض مسبقا وجود  البحث عن    
الالمعنى، ولكن كيف يتّم ذلك؟ ما يقتضيه فتجنشتني وجوب وضع جميع املشكالت الفلسفيّة تحت مجهر 
التّحليل املنطقّي يك يزيل عنها الغموض ويحّدد أيّها ذات معنى وأيّها بال معنى، وذلك وفق معايري منطقيّة، 
وبعد ذلك ستُظِهر لنا هذه املعايري أّن املشكالت امليتافيزيقيّة هي نتيجة سوء فهم ملنطق اللغة، وأّن هذه 

املشكالت لن يتّم حلّها إّال إذا عرفنا القواعد املنطقيّة لكيفية استخدام اللغة(1).
أّما راسل فريفض أن يوجد أصال الالمعنى يف اللغة، ألنّه يعترب أّن جميع األلفاظ والقضايا التي   
تحمل معاٍن هي فقط لغة، أّما األصوات العدمية املعنى فال يحّق لنا أن نسّميها لغة(2). ولكن ما عساها 
أن تكون هذه األصوات الاللغويّة؟ هي كّل صوت ال مقابل له يف عامل الخارج، هي األصوات التي عّرب بها 
وسوء  فهمنا  سوء  يف  تكمن  اللغويّة  الفلسفة  مشكلة  كانت  إذا  ولكن،  ميتافيزيقيّة.  أفكار  عن  الفالسفة 
استخدامنا ملنطق اللغة، أو لجهلنا بهذا املنطق، فام املنطق الذي يتحّدث عنه أصحاب الحركة التّحليليّة 
والذي سيعصمنا- إن التزمنا قواعده- من الزّلل املعنوّي؟ ال شّك أنّه املنطق الّرياّيض، فهل للرّموز الّرياضيّة 
معنى؟ سنؤّجل اإلجابة عن هذا الّسؤال(3)، ولكن، إذا كان املنطق التّقليدّي القليل الرّمزيّة بحاجة إىل لغة 

تعينه، وعاجز عن إخضاع اللغة لقوانينه، فكيف مبنطق غارق يف الّرتميز والتّجريد؟!
ال نريد أن نكّرر ما أوضحناه سابقا من أّن الفكر قادر عىل بحث أمور تتخطّى الواقع الخارجّي،   
وأّن اللغة قادرة عىل التّعبري عن هذا الفكر، وهي بهذا التّعبري لغة لها معناها، ألّن لهذا الفكر معنى. هو 
أمر يتّضح إذا فهمنا أّن اللغة ليست هي األشياء التي ميكن أن نراها أو نحّسها، بل هي األشياء التي ميكننا 
أن نتحّدث عنها، سواء أكانت محسوسة حارضة، أم محسوسة غابت عن ناظرنا، أم مجرّدة مل نرها يف حاياتنا، 

ولكن استطعنا أن نفّكر فيها وأن نثبت وجودها الفكرّي(4). 

1 - انظر: رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 3. 
2 - انظر: جامل حّمود، املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل منوذجا، 138. 

3 - انظر إجابة هذا الّسؤال يف الّنقطة «أ» من املبحث الثّاين من الفصل الثّالث.
4- انظر: أحمد عبدالحليم عطيّة، ريكور والهريمينوطيقا، 159. 



123

إذا أردنا أن نبحث عن الالمعنى لنجد املعنى يف لغة الفلسفة القدمية والقروسطيّة لوقعنا عىل   
لغة أكرث قضاياها بال معنى، ال ألّن قضاياها فوق فكريّة وبالتّايل فوق لغويّة- وقد كانت بعضها كذلك- بل 
ألّن األفكار والقضايا صيغت بلغة معّقدة وخاّصة، َمزْج حروفها وكلامتها كان مزجا يؤول بها إىل أن ال تعني، 
وأن ال تُفَهم. وبذلك تكمن مشكلة الفلسفة اللغويّة، هذه املشكلة التي امتّدت إىل لغة الفلسفة الحديثة 
بلغة مريضة،  يتفلسفوا  بهم  فإذا  التّفلسف،  لغة  إىل معالجة  الذي سعوا  التّحليليّني  لغة  واملعارصة، وإىل 
ويعالجوا اللغة بلغة تحتاج إىل عالج. قد أساء فالسفة التّحليل استخدام اللغة حّقا، فكم هي عصية عىل 
الفهم لغة راسل، وما أغمض وأبهم لغة فتجنشتني! وسيسلّم مبا نقوله كّل من حاول قراءة كتاب راسل 
«فلسفة الّرياضيّات» وكتاب فتجنشتني «رسالة منطقيّة فلسفيّة»، حيث يؤول أمر قارئ هذه الكتب إىل ما 
آل إليه أمر الفارايب عندما حاول قراءة كتاب «الّنفس» ألرسطو، إذ كّرر قراءته مئة مرّة حتّى فهمه لقدر ما 
فيه من عجرفة يف استخدام اللغة ترتنّح بها املعاين ويَعُرس عىل الفكر أن يحوزها. ألجل ذلك، ّرصح أوجدن 
وريتشاردز «بأّن دراسة كالم الفالسفة تحيل دارسها إىل عدم الوثوق بكالمهم يف تعاملهم مع املعنى»(1). ومن 
أجل ذلك عىل دارس الفلسفة ومحلّل قضاياها وباحث لغتها أن يعي أّن الخلل اللغوّي األكرب يف الفلسفة 
اللغة ويف اخرتاع املصطلحات  الّشاّذة يف استخدام  ال يعود إىل طبيعة مسائلها بقدر ما يعود إىل الكيفيّة 
الفلسفيّة التي تعجز القواميس أن تحّدد معانيها. فإّن «الكلامت والجمل- إذا استُعملْت استعامال صحيحا- 
ستنقل دامئا املعنى الذي قصده املؤلّف. فإذا ظهر نّص ما غامضا أو مبهام، فإّن هذا يعود إىل أّن كاتبه مل 
ينجح يف االستعامل الّصحيح للغة، أو يف التّفسري الّصحيح للمصطلحات، أو يف البناء الّسليم لحججه»(2). يقول 
فوكو: «البحث عن املعنى هو إيضاح ما يتشابه، والبحث عن قانون اإلشارات هو اكتشاف األشياء املتشابهة. 
إّن نحو الكائنات هو تفسريها، واللغة التي تتكلّمها ال تحيك شيئا آخر سوى مجموعة الّرتاكيب التي تربطها 
بني  التاّميز  وإبراز  اللغة،  بألفاظ  اللعب  واتقان  والكلامت،  الحروف  تركيب  فكيفيّة  بعض»(3).  إىل  بعضها 
املعاين، هو الفيصل يف مشكلة الفلسفة اللغويّة، ولذا كان عىل الفالسفة أن يستخدموا أوضح األلفاظ للتّعبري 

عن أفكارهم.

1-I.A Richards, and C.K Ogden, The Meaning of Meaning, 185 
2- خالدة حامد، عرص الهرمنيوطيقا أبحاث يف الّتأويل، 21. 

3- ميشيل فوكو، الكلامت واألشياء، 65.
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ج – حاجة الفلسفة إىل إعادة الّنظر يف لغتها: 

أحد  فال  ومدرّسوها(1)،  الفلسفة  دارسو  يواجهها  التي  األساسيّة  املشكلة  الفلسفة هي  لغة  إّن   
ينكر صعوبة لغة الفالسفة، هذه الّصعوبة التي تعود إىل استخدام الفالسفة لغة خاّصة بهم تختلف متاما 
الّناس أن يُعّربوا به عن أفكارهم، فيضيّعوا بذلك وظيفة اللغة الرّئيسيّة املتمثّلة بتحقيق الفهم  عاّم اعتاد 
واإلفهام بني الّناس. حتّى الفالسفة أنفسهم يقعون يف املصاعب حينام يحاولون أن يفهموا فلسفات غريهم، أو 
حتّى فلسفتهم نفسها، نظرا ملا يستعملونه من لغة تعارض لغة الرّجل العادّي، فيُحِدثون فجوة معنويّة بينهم 
وبني عاّمة الّناس، إذ يرفضون لغة العوام، الجئني إىل ابتكار مصطلحات خاّصة بهم تزيد يف ابتعادهم عن لغة 
املجتمع، فيقع التّلبيس والغموض(2)، وتَُصّب لعنات القرّاء عىل الفالسفة، وتتكالب االتّهامات عىل الفلسفة 
ودارسيها، فتغدو الفلسفة كُْفرا، ودارس الفلسفة شاّذا ومنحرفا أو مجنونا به اختالل يف عقله، أّما الفيلسوف 
فمريض الفكر واللسان، وهو ترصيح من فتجنشتني: «فاملرىض هم الفالسفة [وفتجنشتني معهم]، ومرضهم هو 
القلق والحرية واملآزق الفلسفيّة التي يكابدونها، هم واقعون يف هذا القلق، لكّنهم هم أيضا سببه. لقد نشأت 
املشكالت الفلسفيّة نتيجة سوء استخدام الفالسفة للغة العاديّة أو تجاهلها. استخدموا الكلامت استخداما بعيدا 
كّل البعد عن االستخدام املألوف، فخلقوا ألنفسهم مشكالت... وعالج الفالسفة هو عودتهم إىل اللغة العاديّة 

واالستخدام املألوف للكلامت»(3).
إّن اللغة الخاّصة التي تكلّم الفالسفة بها جعلت لغتهم منغلقة عىل نفسها، فاستخدموا اللغة   
استخداما خاّصا بكّل واحد منهم، ولجؤوا إىل ألفاظ خاّصة بهم، بحيث ال يكون لهذه األلفاظ أّي معنى إّال 
بالّنسبة إىل صاحبها. هذه لغة ال تحّقق التّواصل بني الّناس، ولو لجأ كّل واحد مّنا إىل استخدام لغة خاّصة 
به ملا فهم أحدنا كالم غريه، والنحطّت الغاية من وجود اللغة(4). فلن «يستطيع البرش أن يفهموا أنفسهم إّال 
إذا اختربوا قدرة كلامتهم عىل اإلفهام إزاء بقيّة البرش، أي ميكن تحصيل موضوعيّة الفهم إىل حّد ما إذا ترّدد 

صدى امللفوظ الذي أنتجته أنا- عرب نشاطي الّذهني- من فم شخص آخر»(5). 

1 - أذكر عندما كنُت طالبا يف قسم الفلسفة يف الّسنة الثّالثة أن ذكر يل أحد أساتذيت يف الجامعة اللبنانيّة أّن طالبا قال ألستاذه: إيّن مل أفهم 
شيئا من فلسفة كانط، فأجابه األستاذ: أنت اآلن فهمَت كانط ألنّك مل تفهمه، ذلك أّن كانط يريد منك أن ال تفهمه، فأنا أهّنئك عىل عدم 

فهمك لكانط! 
2 - انظر: جامل حّمود، املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل منوذجا، 53. 

3 - محمود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة، 53. 
4 - انظر: جامل حّمود، املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل منوذجا، 175-176. 

5 - خالدة حامد، عرص الهرمنيوطيقا أبحاث يف الّتأويل، 39. 
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مل تحّقق لغة الفلسفة وظيفة اإلفهام، كان طريق فهم الفلسفة معبّد بأشواك املعنى، مل تنتقل   
معاين ما كُِتب من الفلسفة سليمة إىل قارئيها، ألّن ألفاظا مترّدت عىل طبيعة اللغة، وكرست مألوفها، فام 
كانت ألفاظا، بل مجرّد خطوط «مودعة بصمت وحذر عىل بياض ورقة، حيث ال صوت لها وال مخاطب، 
حيــــث ال يشء تقوله إّال ذاتــــها، وال يشء تفعله سوى أن تتألأل يف سطوع كينونتها»(1). بذا امتألت كتب 
الفلسفة بالطّالسم واأللغاز اللفظيّة، حتّى أصبح الفيلسوف ميوت دون أن يدري إن كان علم شيئا أم مل 
يعلم شيئا ماّم علمه. يروي ابن تيمية أّن الخونجى- إمام املنطقيّني يف زمانه وصاحب «املوجز» و«كشف 
األرسار»- قال عند موته: «أموت وما علمُت شيئا إّال علمي بأّن املمكن يفتقر إىل الواجب». ثّم قال: «االفتقار 

وصف سلبّي. أموت وما علمُت شيئا»(2).
لعلّه أمر- نقول لعلّه- يعود إىل اللغة الغامضة التي اكتستها الفلسفة لباسا وارتدى جبّتها املنطق،    
التّفاصيل،  التّفاصيل، جعلها تنتج لغة غريبة لنقل هذه  إّن دخول الفلسفة يف تفاصيل الوجود وتفاصيل 
فأضاعت بها الحقيقة التي وجدت لتبحث عنها ثّم لتظهرها. والفلسفة اليوم بحاجة ماّسة إىل إعادة الّنظر 
يف لغتها، وإىل تجديد هذه اللغة وتوضيحها، وذلك يكون بالتّخّيل عن االستخدام الغريب لها، وبتجّنب تكرار 
مصطلحات مستهجنة، أو ابتكار مثل هذه املصطلحات. لسنا ندعو إىل توضيح ما كُِتب من الفلسفة، ألّن 
ذلك سيُعيدنا إىل ما نحن فاّرون منه، وسيُلقي بنا يف هّوة التّأويل التي سنكون معها مضطّرين إىل استخدام 
ما َغُمض من لغة الفلسفة واصطالحاتها، فنزيد فضلة عىل فضالت الفلسفة. إمّنا ما ندعو إليه هو التزام لغة 
واضحة مفهومة لدى الجميع كلّام أردنا أن نكتب فكرا فلسفيّا، ألّن الفيلسوف ال يكون فيلسوفا بالتعبري عن 
فكره بلغة تختّل معها العقول، ويُفِقد بها الّسامع أو القارئ صوابه، بل يكون الفيلسوف فيلسوفا بقدرته 
ا واقعا وخلف واقع،  عىل أن ينقل فكرا فاحصا، ناقدا، ُمشكِّكا، ُمبتِكرا، عظيام، كاشفا لحقائق وخفايا، ُمفرسِّ
ما خطأ، واضعا منهجا، بلغة واضحة لدى كّل سامع وقارئ، فإذا استطاع اإلنسان أن يجّسد هذا الفكر  مقوِّ
مبثل هذه اللغة كان أعظم فالسفة التّاريخ، ألّن الفلسفة ليست غموضا يف اللغة، بل فكرا غري عادّي ُعربِّ عنه 

بلغة جّد عاديّة.

1 - ميشيل فوكو، الكلامت واألشياء، 337. 
2 - أحمد بن تيمية، كتاب الرّّد عىل املنطقّيني، 206. 
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الفصل الّثالث

فلسفة املعنى يف املنطق الّتقليدّي والّرياّيض
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املبحث األّول

العجز املعنوّي يف املنطق الّتقليدّي

أ – التباس املعاين يف الحدود واملفاهيم واملاصدقات: 

املعنى  فَربَط  معنوّي،  التباس  أّي  يف  الوقوع  من  الفكر  يحفظ  أن  إىل  التّقليدّي  املنطق  سعى   
بالواقع، وجعله َمْركزا تدور حوله الحدود(1)، ولكن يف حدود املنطق وقوانينها التباسات يف املعنى، كانت 
التي تتألّف منها القضايا  نتيجة احتكام املنطق املطلق إىل هذا األخري يف تقعيد قوانينه. فغدت الحدود 
التي ترتكّب من ألفاظ قد تزيد عىل خمسة يسّميها  الناقصة املعنى  أّن الجملة  قضايا ناقصة املعنى، أي 

املنطق حّدا واحدا، ألّن معناها واحد، وألنّها مل تكن قضيّة منطقيّة تاّمة مؤلّفة من موضوع ومحمول. 
فالحّد املنطقّي قد يتألّف من كلمة واحدة مثل: معدن، مدينة، خالد. وقد يتألّف من كلمتني،   
األيّام،  كتاب  مؤلّف  بريوت،  مدينة  محافظ  عّدة:  كلامت  من  يتألّف  وقد  الفلسفة.  كتاب  عبدالله،  مثل: 
الّشكل املستوي املؤلّف من أضالع ثالثة(2). فإذا كان الحّد هو اللفظ، واللفظ إّما أن يكون كلمة أو اسام 
أو أداة، فكيف بالحّد املؤلّف من ألفاظ عّدة؟ أهو لفظ أم قضيّة؟ جواب املنطق عىل ذلك واضح، يقيض بأّن 
الحدود ألفاظ تحوي معاٍن تأيت موضوعا أو محموال يف قضيّة منطقيّة. غري أّن جواب املنطق هذا غري منطقّي، 
ألنّه يحوي تناقضا، فإذا كان الحّد لفظا، وكان اللفظ يُطلَق عىل ما هو صوت واحد، وكان من الجائز عىل الحّد 
أن يتألّف من ألفاظ كثرية إذا ما دلّت هذه األلفاظ مجتمعة عىل معنى واحد، يكون لدينا بذلك لفظ مكّون من 
ألفاظ ال من حروف، فهل يجوز لنا بعد ذلك أن نعتربه لفظا أو حّدا واحدا؟ املنطق يجيز ذلك ألّن معناه واحد، وما 

1 - مفردها حّد، والحّد يف املنطق استُخِدم مبعنيني: فالحّد هو اللفظ، والحّد هو تعريف الّيشء وكشف ماهيّته ومتييزه عن سائر األشياء 
األخرى. ونحن يف هذا املبحث نستخدم كلمة «الحدود» مبعنى «األلفاظ»، وسرتد معنا يف الّنقطة الالحقة مبعنى التّعريف بالجنس القريب 

والفصل. 
2 - انظر: مهدي فضل الله، مدخل إىل علم املنطق (املنطق الّتقليدّي)، 45.
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معناه واحد هو لفظ واحد وإن كان سبعني لفظا! 
هذه الّنظرة املنطقيّة إىل األلفاظ التي ال تخلو من تناقض، تختلف عن نظرة علم الّنحو إليها   
اختالفا جذريّا، فبينام يرى املناطقة أّن املعنى هو الذي يحّدد هويّة اللفظ، بحيث إّن ما دّل عىل معنى واحد 
يكون لفظا واحدا- وإن تركّب من ألفاظ عّدة- يرى الّنحاة أّن ما له إعراب واحد يكون لفظا واحدا(1). فإّن 
«مدينة بريوت» لفظ واحد يف املنطق ألنّها ال تدّل إّال عىل يشء واحد، يف حني إنّها لفظتان يف الّنحو، كون أّن 
مدينة مبتدأ مضاف، وبريوت مضاف إليه. وال شّك أّن نظرة الّنحو هذه إىل اللفظ (الحّد) أكرث منطقيّة من 
نظرة املنطق إليه. ونحن ال ننصف بذلك الّنحو ونغلّبه عىل املنطق، فقد بيّّنا الّنقص لدى العلمني وحاجة كّل 
منهام إىل اآلخر يف سبيل التّكامل املعنوّي، ولكن ها هنا- بالفعل- قانون منطقّي بعيد عن قوانني املنطق. أن 
نسّمي كالما مؤلّفا من أجزاء عّدة  حّدا، ثّم نسّمي كّل جزء كالمّي تألّف منه الكالم الذي أسميناه حّدا حّدا 

كذلك، فنكون بذلك خرجنا عن قانوين الهويّة وعدم التّناقض، إذ جعلنا الحّد حّدا وليس حّدا. 
لعّل املنطق التّقليدّي سمح لنفسه بالوقوع يف هذا االلتباس ليك ال يبتعد كثريا عن الواقع، فهو   
يجعل مثال القول «مؤلّف كتاب تهافت الفالسفة» لفظا واحدا ألنّه يشري يف الواقع إىل مسّمى واحد يصدق 
عليه هذا القول وهو شخص اإلمام الغزاّيل. غري أنه حتّى مجاراة الواقع هذه التي حرص املنطق التّقليدّي عىل 
أّال يقع يف االلتباس املعنوّي فيها قد وقع يف هذا االلتباس فيها. إّن كّال من القولني التّاليني: «تلميذ أفالطون» 
و«معلّم اإلسكندر» ينظر إليهام املنطق التّقليدّي عىل أنهام حّد واحد ألّن معهناهام واحد وألنّهام يشريان 
إىل شخص واحد وهو أرسطو، ولكّن خلال معنويّا أبداه املنطق الحديث يف هذه النظرة. قد ميّز فريجه بني 
القولني «تلميذ أفالطون» و«معلّم اإلسكندر» اللذين يشريان إىل شخص واحد، ألّن معناهام مختلف، فنحن 
«نفهم من العبارة األوىل ذلك الّشخص الذي كان طالبا المعا يف أكادميّة أفالطون، وشهد له أستاذه بسعة 
االطّالع ورجاحة العقل ووجاهة انتقاداته... ونفهم من العبارة الثّانية ذلك الذي اختاره فيليب املقدوين مربّيا 
البنه، والذي لّقن االبن دروسا يف علمّي األخالق والّسياسة. فهام عبارتان مختلفتان يف املعنى... وميكن توضيح 
ذلك مبثال آخر: التّعبريان 22 و 2+2 يشريان إىل عدد واحد وهو العدد 4، لكّن معناهام مختلف، ألّن األّول 

ينطوي عىل فكرة الّرتبيع بينام ينطوي الثّاين عىل فكرة اإلضافة، وهام فكرتان مختلفتان»(2). 
التباسا  أحدثت  التي  الواقعّي  والوجود  اللفظ  معنى  بني  املطابقة  محاولة  إّن   

1- انظر: مهدي فضل الله، مدخل إىل علم املنطق، 47.
2 - محمود فهمي زيدان، املنطق الرّمزي نشأته وتطّوره، 159. 
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واملاصدق.  املفهوم  مسألة  يف  باملعنى  التّقليدّي  املنطق  وعي  تُشتِّت  ذا  هي  الحدود،  مسألة  يف  معنويّا 
واملفهوم هو املعنى الّذهنّي ليشء ما املانح له مجموعة من الخصائص التي ميتاز بها عن غريه، فمفهوم 
املعدن صفاته الثّابتة: التّمّدد تحت تأثري الحرارة، موصل جيّد للحرارة، سهل التّشكيل. أّما املاصدق أي الذي 
صدق عليه املفهوم يف عامل الواقع، فهو األجزاء التي ينطبق عليها مفهوم الّيشء، فامصدق مفهوم املعدن 
مثال: الّذهب، الحديد، الّنحاس، الرّصاص، الزّئبق... فكّل ذلك معادن موجودة يف عامل الخارج تنطبق عليها 
صفات املعدن(1). ولكن، هل لكّل مفهوم أجزاء يصدق عليها؟ وهل لكّل فرد متواجد يف عامل الخارج والواقع 

مفهوم؟ 
الّشخص  هذا  فإّن  الخارج،  يف  موجودة  مسمياتها  أّن  مع  مفاهيم  لها  ليست  األعالم  أسامء  إّن   
املتواجد أمامي اآلن أو أنا ذايت بوجودي الواقعّي الذي أحّسه وباسمي الذي ُوِضع يل «عبدالرّحمن رشيد 
الّشويل» ما عساه أن يكون مفهومي؟ ليس مفهومي أنّني إنسان أو ذكر أو معلّم للغة العربيّة والفلسفة 
مثال، ألّن كّال من خالد وحسام وخليل ومحّمد هم أناس وذكور ومعلّمون للغة العربيّة والفلسفة، فليس لدّي 
صفات ثابتة متيّزين، ليس لدّي مفهوم ولكن لدّي اسم ووجود خارجّي. إًذا أنا ماصدق بال مفهوم. وما عساه 
أن تكون ماصدقات العدم؟ يف ذهني مفهوم للعدم، إنّه كّل ما ليس يحوز وجودا، فأين أجزاء العدم يف الواقع 
التي يصدق عليها مفهوم العدم القابع يف ذهني؟ ال وجود لها. إًذا إّن هذا العدم له مفهوم، وال أجزاء يصدق 

عليها يف الخارج. بذا تغدو محاولة املطابقة بني املفهوم واملاصدق محاولة ال جدوى معنويّة لها. 
ومع ذلك إذا أحببنا أن نحلّل بعضا من األلفاظ واألشياء التي لها مفاهيم وماصدقات سنقع يف   
التباسات معنويّة. إّن املنطق التّقليدّي يربم عالقة بني املفهوم واملاصدق، تصاغ عىل الّنحو اآليت: كلاّم زادت 
صفات املفهوم قّل املاصدق، وكلاّم قلّت صفات املفهوم زاد املاصدق(2). وهذه القاعدة ما كان عىل املنطق 
أن يصوغها أصال، ألنّها عالقة الغية لذاتها، ال منطق فيها ال من قريب وال من بعيد، ألّن املنطق إن قىض 
أن يكون للّيشء مفهوم واحد يتكّون من صفات وخصائص ثابتة لهذا الّيشء حتّى يكون هو نفسه وحتّى 
نلقى له ما يصدق عليه يف الواقع، فكيف به يعود فيقيض بأّن هذه الّصفات الثّابتة إن زادت قّل املاصدق 
أنّها ثابتة؟! أي تتبّدل صفات املفهوم زيادة ونقصانا مع  أنّها تقّل وتزيد مع  وإن قلّت زاد املاصدق، أي 
ثابتة حتّى تؤّدي مفهوم يشء ما يَْصُدق عىل جزئيّات خارجيّة. فعاد املنطق ها هنا  بّد أن تكون  أنّها ال 

1 - انظر: مهدي فضل الله، مدخل إىل علم املنطق (املنطق الّتقليدّي)، 61 وما بعدها.
2 - راجع: عبدالرّحمن بدوي، املنطق الّصورّي والّريايضّ، 72-73.
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ووقع يف التّناقض وشّذ عن قوانينه. خذ مثاال: إّن املفهوم املنطقّي لإلنسان هو حيوان عاقل، وماصدق هذا 
املفهوم كّل أفراد اإلنسان املتواجدين عىل هذه األرض من حسن ومحّمد ومحمود وعثامن وسمر وإرساء 
وسميّة... فإذا أردنا أن نزيد يف مفهوم اإلنسان مثال ونقول: هو الحيوان العاقل أزرق العينني ساكن املدينة، 
فسنحذف أعدادا هائلة من ماصدقات اإلنسان، فيقّل املاصدق، ولكن يغدو بذلك كّل إنسان أسود العينني 
يسكن يف الّريف أو الجبل أو الّصحراء ليس إنسانا مبا حّددناه من مفهوم جديد، وهو أمر ال ميّت إىل املنطق 
والواقع بيشء. حصل هذا اللغط مبجرّد أنّنا زدنا صفات مفهوم اإلنسان فقلّت ماصدقاته، وما كان ينبغي أن 
تزاد صفات املفهوم ألنّه يك يكون املفهوم مفهوما منطقيّا عىل صفاته أن تكون ثابتة. وعىل ذلك فال ينبغي 
أن يزيد املفهوم وال أن يقّل، وبذلك تتهافت العالقة املنطقيّة بني املفهوم واملاصدق ألنّها عالقة ضد منطقيّة 

وغري واقعيّة وليست معنويّة. 
ولندع اآلن هذه العالقة جانبا لنبنّي نسبية والتباسا يف مفاهيم وماصدقات تبدو واضحة لنا، إنّنا   
نعي مفهوم الّذكاء، ولكن لنبحث معا عّمن يصدق عليه هذا املفهوم، من الذي يحّق يل أن أقول عنه إنّه 

ذيكّ؟ ال شّك أّن اإلجابات ستبلغ املئة.
لهذه  يجد  أن  الّرضورة  ليس من  ولكن  كثرية،  مفاهيم  يتصّور  أن  قادر عىل  اإلنسان  إّن ذهن   
املفاهيم ماصدقات مختلفة. فنحن نعي بذهننا مفهوم مجموعة رئيسات الجمهورية اللبنانيّة، ونعي كذلك 
مفهوم الكالب التي ميكنها أن تكتب عىل آلة الحاسوب، ولكّن ماصدقات هذين املفهومني واحدة (الفراغ 
الواقعّي)، مع أنّهام مفهومان مختلفان يف الذهن. فإّن تفكرينا يف امرأة تتسلّم رئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة 
مختلف عن تفكرينا يف كلب يكتب عىل الحاسوب، ولكّننا إذا ما بحثنا يف الواقع عن امرأة لبنانيّة تسلّمت 
رئاسة الجمهوريّة وعن كلب كتب عىل الحاسوب، فلن نجد سوى الفراغ املاصدقي. كذلك إّن مفهوم أمر ما 
قد يختلف ماصدقه يف أمكنة مختلفة، فإّن مفهوم «طبقي املفّضل» واحد يتمثّل يف نوع الطّعام الذي ألتّذ 
بتناوله أكرث من أّي نوع آخر من الطّعام، ولكّن هذا املفهوم قد يكون ماصدقه «دجاجا مشويّا» يف لبنان، 

و«بيتزا» يف إيطاليا(1). 
إّن التباس املعاين يف املفاهيم واملاصدقات يعود إىل ما أهمله املنطق من فسحة بني الكلامت   
واألشياء، فإّن املفهوم يُعرِّف الكلمة الكلّيّة التي ال وجود لها يف الواقع، مثل اإلنسان الذي هو لفظ كّيلّ ال وجود 
له يف الواقع إّال بأجزائه التي ال مفهوم لها يف الّذهن: محّمد، عيل، أسامة، ناهد... فاللفظ الذي وضع املنطق 
له مفهوما ليس له ماصدق خارجّي، أّما الجزئيّات الخارجيّة التي يصدق املفهوم عليها فال ميكن أن يكون 

1- انظر: ينس ألوود وآخرون، املنطق يف اللسانّيات، 174-175. 
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لها مفهوم. فام له مفهوم هو اللفظ الذي ليس له ماصدق، وما له ماصدق هو الّيشء الذي ليس له مفهوم، 
وكلّنا نعلم أّن الحديث عن اللفظ غري الحديث عن الّيشء، فاألّول يؤولنا إىل معنى والثّاين يؤولنا إىل معاٍن 

أخرى. 

ب – محدوديّة الّتعاريف املنطقّية يف تبيان املعنى: 

عندما يسعى املرء إىل فهم يشء ما يطلب ماهيّته، فيسارع إىل التّساؤل: ما هذا الّيشء؟ فيعرّفونه   
له فيعرفه. فإّن املعرفة متوقّفة عىل تعريف ما يجهله العارف، ولكّن كثريا من التّعريفات ال تحّقق معرفة، 
وألجل ذلك قّعد املنطق التّقليدّي قواعد للتّعريف تجعل هذا األخري موّضحا توضيحا تاّما ملاهيّة كّل ما 
نريد معرفته. فإّن اإلنسان لعاجز عن التّفكري يف يشء يجهل ما يكون أو التّكلّم بكلامت ال يدرك معانيها، 
فإذا عرف هذه األشياء والكلامت استطاع أن يفّكر ويتكلّم. «التّعريف رضورّي للتّفكري الواضح... فإنّنا قد 
ننجح يف أن نفّكر بدقّة أكرث لو استطعنا أن نعرف الكلامت، وال ميكننا أن نعرف الكلامت إّال إذا فهمناها، 

وال نفهمها إّال إذا عرَّفناها»(1). 
والتّعريف يف املنطق نوعان، تعريف يربز ماهيّة الّيشء املُعرَّف وهو التّعريف بالحّد، وتعريف   
مييّز الّيشء املُعرَّف عاّم سواه دون إبراز ماهيّته وهو التّعريف بالرّسم. وأنت تجد لكّل من التّعريفني نوعني 
كذلك، فهنالك تعريف بالحّد التّام مؤلَّف من جنس قريب وفصل، مثل تعريفنا اإلنسان بأنّه حيوان عاقل. 
بأنّه جسم عاقل. وتعريف  اإلنسان  بعيد وفصل، مثل تعريفنا  الّناقص مؤلَّف من جنس  بالحّد  وتعريف 
بالرّسم التّام مؤلَّف من جنس قريب وخاّصة، مثل تعريفنا اإلنسان بأنّه حيوان ضاحك. وتعريف بالرّسم 
الّناقص مؤلَّف من جنس بعيد وخاّصة، مثل تعريفنا اإلنسان بأنّه جسم ضاحك. ويشرتط املناطقة يف هذه 

التّعاريف برّمتها أن تكون جامعة لكّل أجزاء املُعرَّف مانعة من دخول ما ليس منها(2).
هذه التّعاريف املنطقيّة بأنواعها تلقاها غري صالحة دامئا ألن تعرّفنا مبا نطلب معرفته، بل تبدو أحيانا    
أنّها تعاريف ليست يف غاية الّدقّة، بل وأحيانا بال جدوى. ولعّل التّعريف بالرّسم هو األضعف بني التّعريفني يف 
توضيح املعنى، ذلك أنّه ال يكشف لنا املاهيّة التي نطلب، فأن نقول عن اإلنسان مثال بأنّه حيوان ضاحك أو باٍك 

1- هادي فضل الله، مقّدمات يف علم املنطق، 113.
2- ملن أراد التّوّسع يف مبحث التّعريف املنطقّي، فلريجع إىل كتاب: مهدي فضل الله، مدخل إىل علم املنطق (املنطق الّتقليدّي)، 73 وما 

بعدها. أو إىل كتاب: عبدالرّحمن بدوي، املنطق الّصورّي والرياّيض، 75 وما بعدها. 
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أو كاتب، ال نكون بذلك عّرفنا اإلنسان ملن ليس يعرفه، بل ال يكون تعريفنا جامعا مانعا. فليس اإلنسان 
وحده بني الكائنات يضحك ويبيك، فكثري من الحيوانات كذلك، قد شاهدنا حصانا يضحك شامتا، وكلبا سكب 
إنسانيّته  أننزع منه  إنسانا مل يضحك أو مل يكتب قط طوال حياته،  أّن  دمعته حزنا عىل صاحبه. وافرض 
وندرجه تحت نوع آخر مختلف؟ وما عساه أن يكون هذا النّوع الجديد إلنسان غري ضاحك أو غري كاتب؟! 

فالتّعريف بالرّسم تعريف مضعضع ليس من شأنه أن يُعرِّفَنا عىل حقيقة األمور، وال أن يُفهَِّمنا معانيها. 
فإذا انتقلنا إىل التّعريف بالحّد الذي من شأنه أن يطلعنا عىل ماهيّة ما نطلبه، وجدنا فيه قصورا   
كبريا، فإّن تعريفك لإلنسان بأنّه حيوان عاقل ليس تعريفا جامعا مانعا، ذلك أّن هنالك أناسا ليسوا عاقلني، 
وهم املجانني. ويزعم بعض الفالسفة أن كّل إنسان غري عاقل ليس بإنسان، ذلك أّن «الطّبيعة الجوهريّة 
الكلّيّة لإلنسان هي العقل. والحكم الذي يقّرر ما إذا كان اإلنسان عاقال أو غري عاقل سوف يخربنا عاّم إذا 
كان هذا اإلنسان إنسانا حّقا. وكون اإلنسان أفطس األنف فإّن ذلك ال ميّت بصلة إىل اإلنسانيّة، فهو يظّل 
إنسانا سواء أكان أفطس األنف أم مل يكن. ولكّن القول بأّن هذا اإلنسان ال عقل له فإّن ذلك يهدم طبيعته، 
ألّن العقل هو ماهيّة اإلنسان. ومن ثّم فقولك هذا اإلنسان عاقل يساوي قولك هذا اإلنسان إنسان»(1). 
واملجنون بذلك ليس إنسانا، ولكن إذا نفينا أن يكون املجنون إنسانا، فام يكون؟ أهو صقر أم منر أم ببغاء 
أم قطّة أم ذبابة؟! ليس واحدا من كّل ذلك، ألّن املجنون إنسان رغم أنف املنطق، وإن مل يكن كذلك فليضع 
املنطق له جنسا جديدا ونوعا وفصال يفصله عن اإلنسان العاقل وعن سائر الحيوانات األخرى. هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى فهنالك من يختّص بالعقل غري اإلنسان، وهم املالئكة. فلاّم عرف املتأّخرون من املناطقة 
واليهود  املسلمني  كثري من  اعتقاد  مع  مائت، هذا  وامللك غري  «مائت»  بأنّه  اإلنسان  حّد  زادوا عىل  ذلك 
والّنصارى بأنّه مائت، ومع ذلك- مع التّسليم بأّن امللك غري مائت- فامللك يشارك اإلنسان بفصله  «عاقل»، 

والحيوانات جميعها تشارك اإلنسان بنوعه «حيوان»(2) فأّي حّد بقي لإلنسان بعد ذلك؟
ثّم إّن التّعريف بالحّد ال يُعلِم جاهال بأمر طلب العلم به، إّال إذا كان عارفا    
معرفة أوىل بهذا األمر. يقول ابن تيميّة: «إّن مستمع الحّد يسمع الحّد الذي هو مركّب 
من ألفاظ كّل منها لفظ داّل عىل معنى، فإن مل يكن عارفا مبفردات تلك األلفاظ ودالالتها 
عىل معانيها املفردة مل ميكنه فهم الكالم. والعلم بأّن اللفظ داّل عىل املعنى أو موضوع 

1 - إمام عبدالفتّاح إمام، املنهج الجدّيل عند هيجل دراسة ملنطق هيجل، 248. 
2 - انظر: أحمد بن تيميّة، كتاب الرّّد عىل املنطقّيني، 50. 
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له مسبوق بتصّور املعنى. فمن مل يتصّور رسم الخبز واملاء والّسامء واألرض واألب واألم مل يعرف داللة اللفظ 
عليه»(1). فقدرة التّعريف ليست خارقة، وطالب التّعريف بحاجة إىل معرفة سابقة عليه ومعرفة الحقة. 
«التعريف كالّالفتة عىل أّول الطّريق ترشدنا الّالفتة إىل اتّجاه الّسري لكن قد ال تزال ترتكني يف شّك فيام إذا 
كان هو الطّريق الذي يحّقق غايتي، ولذلك فإنّنا محتاجون لتعليامت إضافيّة. كذلك تعريف الكلمة مباح 
عىل رشط أّال يعّرب عن حدود محدودة لها دقّة مطلقة، وإمّنا يرشدنا إىل استخدام الكلمة يف مختلف الظّروف، 

بحيث إّن ظروف االستخدام قد تضطّرين إىل تغيري التّعريفات»(2).
إّن حرص التّعريف بالحّد بجنس قريب أو بعيد وفصل ال يحّقق دامئا املعرفة بحقيقة الّيشء،   
وال يُعلِمنا شيئا عن الّيشء أحيانا، ويقف أحيانا أخرى عاجزا عن التّعريف. فأّما أنّه ال يحّقق معرفة حقيقة 
الّيشء ملن يجهله، فأمره باٍد يف حّدنا للحيوانات، «فإذا قيل يف «الفرس»: إنّه «حيوان صاهل»، ويف «الحامر»: 
إنّه  «الّشاة»:  إنّه «حيوان خائر»، ويف  «الثّور»:  راٍغ»، ويف  إنّه «حيوان  «البعري»:  ناهق»، ويف  إنّه «حيوان 
«حيوان ثاٍغ»، ويف «الظّبّي»: إنّه «حيوان باغم»، وأمثال ذلك، فهذه األصوات مختّصة بهذه األنواع، لكن ال 
تفيد تعريف هذه الحيوانات ملن مل يكن عارفا بها، فمن مل يعرف «الفرس» ال يعرف «الّصهيل»، ومن مل 
يعرف «الحامر» ال يعرف «الّنهيق»، أعني ال يعرف معناه وإن سمع اللفظ. فإذا أريد تعريف «الّنهيق» قيل 

له: هو «صوت الحامر»، فيلزم الّدور، إذ يكون قد عرّف «الحامر» بـ«الّنهيق»، و«الّنهيق» بـ«الحامر»(3).
تعريفنا  بدا  بالرّسم  أو حتّى  بالحّد  تعريفا منطقيّا  نعرّفها  أن  استطعنا  التي  األمور  فإذا كانت   
لها تعريفا بعيدا عن الّدقّة، فال غرابة بعد ذلك أن تقف التّعاريف املنطقيّة عاجزة عن اإلفصاح عن أمور 
كثرية. هذه األمور حرصها مهدي فضل الله بأمرين: األجناس العليا، مثل الوجود والزّمان والكم والكيف... 
والحاالت الّنفسيّة واالنفعاليّة، مثل الحب والغضب والحزن والّرسور... وقد سّمى كّل ذلك بالالمعرّفات(4). 
فأنت إن سألَت مثال: ما الوجود؟ ما املكان؟ ما الحّب؟ ما الغضب؟ عجزت تعاريف املنطق عن اإلجابة. غري 
أيّن وجدُت الغزاّيل يعرّف الغضب حاّدا له بأنّه «غليان دم القلب لطلب االنتقام»(5) وهو تعريف بالّصورة 
واملاّدة ال بجنس وفصل، وأيّا يكن فهذا التّعريف الغزاّيل للغضب ال يوّضح معناه، إذ قد يغضب اإلنسان ال لطلب 

1-  أحمد بن تيميّة، كتاب الرّّد عىل املنطقّيني، 9.
2- محمود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة، 111.

3- أحمد بن تيميّة، كتاب الرّّد عىل املنطقّيني، 51. 
4- انظر: مهدي فضل الله، مدخل إىل علم املنطق (املنطق الّتقليدّي)، 82.

5- انظر: أبو حامد الغزاّيل، معيار العلم يف املنطق، 258.
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االنتقام. وعىل أيّة حال، إن اجتهد الغزاّيل ليضع تعريفا لحالة نفسيّة- وكان تعريفا اعتباطيّا- فيا ليت شعري 

ما حّد الوجود؟ اتعب ذهنك ما استطعَت لتجد له جنسا وفصال فلن تحظى إّال بتعب الّذهن، ألّن أمورا جّد 

بسيطة ال تحتاج إىل تعريف املنطق. «افرض أيّن قلُت: «قربص جزيرة»، وقيل: وما الجزيرة؟ وقلُت: قطعة 

أرض محاطة باملاء. وقيل: وما قطعة األرض؟ وقلُت: يشء ماّدي، وقيل وما الّيشء؟ حينئذ ال أستطيع اإلجابة، 

وال يستطيع أحد. إنّه تصّور أوّيل أعرفه ويعرفه الجميع من تلقاء أنفسهم بال رشح أو تعلّم»(1).

لقد أرهق املناطقة التّقليديّون أنفسهم مبحاولة وضع حّد لكّل لفظ بغية تحديد ماهيّة األشياء   

جميعها، ولكّن جّل الكلامت واألشياء ال تُعرَّف، معانيها متوافرة لدى الجميع دون حاجة إىل تعريفها، بل إّن 

تعريفنا لها تجهيل بها وغرز لها يف تربة الغموض. فكلّنا يعرف مثال معنى اللون بحيث «نستطيع بسهولة متييز 

األلوان عن غريها... لكن إذا 

طُلِب مّنا تعريف اللون بذكر خاّصة تنتمي إىل كّل األلوان وتستبعد ما ليس لونا جاء األمر صعبا للغاية. 

ولنئ قيل إّن اللون هو طول ذبذبة املوجة الّضوئيّة، قلنا إّن هذه صيغة تحّقق متييز ألوان الطّيف املختلفة 

ألكرث منها تعريفا للون باملعنى الّدقيق. وكلّنا يعرف معنى الحياة ومنيّزها عن املوت، لكن إذا أردَت البحث 

عن خاّصة مميّزة لتصّور الحياة وال تنطبق عىل سواها، أو خاّصة مشرتكة بني الرّجل الحّي والحيوان الحّي 

والّنبات الحّي والخليّة الحيّة فالطّريق أمامك مسدود»(2).  

للتّعاريف املنطقيّة حدود وسدود تقف عندها عاجزة عن تبيان معاين الكلامت واألشياء   

أكرث كالمنا  ألّن  املنطق،  تعاريف  األحوال عن  أكرث  فنحن مستغنون يف  أو معرفتها،  تعريفها  املراد 

مفهوم لدينا، وإقحام التّعريف مبا هو واضح يشّوش وضوحه. فام الغاية من تعريفنا اإلنسان مثال 

طاملا أنّنا نعرفه ومنيّزه بوضوح؟ بل لو جاءنا زائر من عامل آخر، وقلَت له: إنسان، وسألك: ما اإلنسان؟ 

فأجبته: حيوان عاقل مائت، ملا فهم قولك، ولن يفهم هذا التّعريف أبدا حتّى يعرف اإلنسان ويقابله. 

يقول أرنولد ونيكول: «يجب أّال نُقِدم عىل تعريف كّل الكلامت، ألّن ذلك كلّه قد يكون غري مفيد، 
بل قد يكون من املتعّذر القيام به... ذلك أنّه عندما تكون الفكرة التي يحملها الّناس عن يشء ما 

1- محمود فهمي زيدان، املنطق الرّمزّي نشأته وتطّوره، 201.
2- محمود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة، 101. 
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واضحة، وعندما يكون كّل الذين يفهمون لسانا ما يكّونون الفكرة ذاتها بسامعهم لكلمة ما، فإنّه سيكون 
من غري املفيد تعريف تلك الكلمة، مبا أنّنا نحّقق الهدف من التّعريف، وهو أّن الكلمة تكون مرتبطة بفكرة 

واضحة ومميّزة...»(1).
كذلك نحن إذا سلّمنا بأّن املعاين الكلّيّة أو األجناس العليا مثل: الجسم والوجود والزّمان والّيشء...   
ال إمكان يف نصب تعريف لها، وأمكن معرفتها بال حّد وال رسم، فالجزئيّات الحسيّة أوىل بها أن ال تُعرَّف 
ألّن معرفتها أوضح من تلك الكلّيّات املجرّدة. بذلك نبدو أنّنا ما عدنا بحاجة إىل أن نعرّف شيئا، وليس األمر 
كذلك. إنّنا لعطشون إىل التّعريف، ولكن عندما نكون أمام أمر بحاجة إىل تعريف، كتعريف العلوم مثال، 
كأن نعرّف اللغة أو الّشعر أو املنطق أو التّاريخ أو الفيزياء أو الجغرافيا أو الفلك... ها هنا مثال نحن بحاجة 
نقرأ  ما  كثريا  فنحن  مؤلّفا من جنس وفصل،  العلوم  تعريف  يكون  أن  الّرضورة  وليس من  التّعريف،  إىل 
تعريفا لعلم ما يتجاوز الخمسة أسطر! ولسنا بحاجة إىل التّعريف يف أمور ذكرنا بعضها. يف حني أّن الفالسفة 
واملناطقة أصابهم الهوس بتعريف الكلامت واألشياء، وبنصب الحّد لكّل أمر بغية االستحواذ عىل ماهيّته 
وحقيقته، فرتاهم يجتهدون عبثا لتحديد جنس وفصل لكّل ما حواه الوجود وامتألت به اللغات، حتّى ّرصح 

الغزاّيل نفسه- وهو من املناطقة- باستعصاء الحّد عىل القّوة البرشيّة(2).
 

ج – المعنويّة قضايا املنطق يف أقسامها وصدقها: 

يعلّمنا املنطق أّن الكالم كلّه يجب أن يُنَسج من القضايا، والقضيّة يف املنطق تتألّف من موضوع   
ومحمول ورابطة وأسوار، فاملوضوع هو ما نريد أن نُخِرب عنه، واملحمول ما نريد أن نُخِرب به عن املوضوع، 
والّرابطة أداة تربط بني املوضوع واملحمول قد تظهر وقد ال تظهر. أّما األسوار فهي ألفاظ تحّدد نوع القضيّة 
من حيث الكم والكيف، إن كانت كلّيّة موجبة «كّل إنسان فان» أو جزئيّة موجبة «بعض الّناس رجال» أو 
كلّيّة سالبة «ال إنسان مخلّد» أو جزئيّة سالبة «ليس بعض العرب أطبّاًء». هذه األنواع القضويّة األربعة هي 

أقسام القضايا يف املنطق التّقليدّي التي عىل أساسها تُقام عالقات تحّدد صدق القضايا(3).

1- نقال عن: صابر الحباشة، لسانّيات الخطاب األسلوبّية والّتلّفظ والّتداولّية، 174.
2- راجع تفصيل الغزاّيل يف ذلك: أبو حامد الغزاّيل، معيار العلم يف املنطق، الفصل الّسابع: يف استعصاء الحّد عىل القّوة البرشيّة إّال عند 

نهاية التّشمري والجهد، 270 وما بعدها.
3- راجع تفصيل ذلك يف كتايّب: مهدي فضل الله، مدخل إىل علم املنطق (املنطق الّتقليدّي)، 89 وما بعدها. وهادي فضل الله، مقّدمات 

يف علم املنطق، 137 وما بعدها.
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املعنوّي يف  الغلط  وأوغل يف  ثّم غلط  للقضايا،  الّرباعّي  التّقسيم  التّقليدّي يف هذا  املنطق  زّل    
تحديد قواعد صدق القضايا. فأّما الزّلّة املعنويّة يف التّقسيم القضوّي، فّرصح عنها أصحاب املنطق الحديث، 
د  ذلك أّن التّقسيم الّرباعّي للقضايا يهمل كم املحمول، الذي ال بّد من التّرصيح عنه، فليس كاٍف أن تُحدَّ
أسوار املوضوع ليتّضح معنى القضيّة، بل ال بّد من تحديد أسوار للمحمول أيضا. وبتحديدها تغدو القضايا 
أقساما مثانية ال أربعة: قضيّة موجبة كّل كلّيّة، وفيها يكون املوضوع واملحمول مستغرقني، مثل: كّل مثلّث 
هو كّل ذو أضالع ثالثة. وموجبة كّل جزئيّة، وفيها يستغرق املوضوع دون املحمول، مثل: كّل مثلّث هو 
بعض األشكال الهندسيّة. وموجبة جزء كلّيّة، وفيها يكون املوضوع جزئيّا واملحمول كلّيّا، مثل: بعض األشكال 
الهندسيّة هو كّل مثلّث. وموجبة جزء جزئيّة، وفيها يكون كّل من املوضوع واملحمول جزئيني، مثل: بعض 
األشكال املتساوية األضالع هي بعض املثلّثات. وسالبة كّل كلّيّة، وفيها يكون املوضوع مسلوبا سلبا كلّيّا عن 
املحمول كلّه، مثل: ال واحد من املثلّثات هو واحد من املربّعات. وسالبة كّل جزئيّة، وفيها يكون املوضوع 
كلّه مسلوبا عن جزء من املحمول، مثل: ال واحد من املثلّثات هو بعض األشكال الهندسيّة املتساوية األضالع. 
وسالبة جزء كلّيّة، وفيها يكون جزء فقط من املوضوع مسلوبا عن املحمول كلّه، مثل: بعض الثّديّات ليست 
كّل ذوات أربع. وسالبة جزء جزئيّة، وفيها يكون جزء من املوضوع مسلوبا عن جزء من املحمول، مثل: بعض 

ذوات األربع ليست بعض الثّديّات(1).
ولعلّنا إن أمعّنا الّنظر يف تقسيم القضايا الّرباعّي أو الثاّميّن - بغّض الّنظر عن أّن الثّاين وّسع حيّز   
القضايا أكرث من األّول - نجده تقسيام غري معنوّي وضّد واقعّي، ذلك أّن قضيّة موجبة تحمل يف باطنها معنى 
بالعكس. فأنت إن قلَت: كّل ثلج ليس  إيجابا، وكلّيّة تخفي جزئيّة، والعكس  سالبا، وأخرى سالبة تحوي 
أحمر، أثبتَّ بسلبك هذا أّن للثّلج لونا، وهو اللون األبيض، فقولك الّسالب: كّل ثلج ليس أحمر، هو قولك 
املوجب: كّل ثلج أبيض. فضال عن أّن «ليس أحمر» ال وجود واقعّي له، فال مدلول ملا هو غري أحمر، ولكْن 

هنالك وجود واقعّي ومدلول ملا هو أبيض. 
فإذا أردنا أن تكون قضايا املنطق ذات معنى ومدلول يجب أن تكون موجبة، وموجبة فقط، كون   
الّسلب ال وجود واقعّي له، فال وجود واقعّي ملا ليس أحمر، ولكْن هنالك وجود ملا هو أبيض وأسود وأزرق. 
بل إّن القول الّسالب ليس نتيجة معرفة مبارشة، وإمّنا هو نتيجة استدالل ال يصّح اإلخبار به، ألّن اإلخبار 
الّسامع، ذلك أّن حكمنا عىل أشياء بأنّها غري حمراء حكم يستند إىل  بالّسلب ال يحوي معنى كامال لدى 

1  – انظر: عبدالرّحمن بدوي، املنطق الّصورّي والّرياّيض، 267-268. 
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معرفة الحاكم ملا هو أزرق وأبيض وأسود وأخرض، ومعرفته باللون الحقيقّي لهذه األشياء التي نعتها بأنّها 
غري حمراء، فإذا أخرب الّسامع بأّن شيئا ليس أحمر فلن يفيده حقيقة معنى الّيشء املُخِرب عنه. وعىل ذلك 
تغدو قضايا املنطق الّسالبة برّمتها قضايا بال مدلول وناقصة املعنى. فهل نكتفي باملوجبات إًذا ونلغي كّل 
سلب؟ إّن اإلجابة لتحتاج مّنا بحثا آخر، ولكن إن أراد املنطق حّقا أن يصنع حقيقة وواقعا ومعنى فعليه 
أن يتخّىل ابتداء عن صيغة الّسلب، ألّن الّسلب- بأقّل قول- ال يقّدم ماهيّة معنويّة عاّم ُسلِب أو ُسلِب عنه. 
كذلك ال يعري املنطق اهتامما للمعنى يف الحكم عىل أنواع القضايا، فهو ال ينظر إّال إىل األسوار   
كانت جزئيّة حكم عىل  وإن  كلّيّة،  بأنّها  القضيّة  كليّة حكم عىل  أسوارا  كانت  فإن  القضايا،  تحملها  التي 
القضيّة بذلك وهكذا يف الّسلب واإليجاب أيضا. فإّن القضيّة «كّل ال إنسان غري حّي» يصّنفها املنطق ضمن 
القضايا الّسالبة مع أّن معناها موجب وهو «كّل إنسان حّي». وكذلك القضيّة «ليس كّل مسلم مؤمنا» هي- 
يف حكم املنطق- كلّيّة، ألنّها ابتدأت بسور كّيل «كّل»، غري أّن حقيقة معاناها جزيّئ «بعض املسلمني ليسوا 
مؤمنني». يقول ابن حزم: «فإنّك إذا قلَت: «ال كّل إنسان كاتب» صدقت وكنت إمّنا نفيت بذلك الكتابة عن 

بعض الّناس عىل الحقيقة، ال عن كلّهم»(1).
ويُدِخل املنطق قضاياه يف لعبة صدقيّة، وذلك بإقامة عالقات بني القضايا األربع التي تقتضيها   
قضيّتني  بني  التّضاد  عالقة  تعقد  القوانني  هذه  املعنى.  فاسدة  نتائج  منها  كثري  يف  تجد  التّقابل،  قوانني 
قضيّتني  بني  التّناقض  وعالقة  الكم،  يف  مختلفتني  قضيّتني  بني  التّداخل  وعالقة  الكيف،  يف  مختلفتني 
قوانني هذه  يف  أّن  للقارئ  ألبنّي   - اإلطالة  - خشية  واحد  مبثال  وسأكتفي  والكيف(2).  الكم  يف  مختلفتني 
العالقات بعضا من الّنتائج فاسدة املعنى. فإّن عالقة التّداخل بني القضيّة الكلّيّة املوجبة والجزئيّة املوجبة 
فان»  إنسان  «كّل  أّن  صدق  إذا  أنّه  أي  املوجبة،  الجزئيّة  تصدق  املوجبة  الكلّيّة  صدقت  إذا  أنّه  تقتيض 
أّن  هو  القاعدة  هذه  يف  املنطق  راعاه  ما  إّن  كذلك.  األمر  وليس  فانون»،  الّناس  «بعض  القول:  فيصدق 
القضايا  البديهّي ففي تطبيقه عىل  القانون  الجزء كذلك، وإن صّح هذا  الكّل ينطبق عىل  ما ينطبق عىل 
إحباط للمعنى، كيف ذلك؟ فلنمّحص املعنى معا. إّن قولنا: «كّل إنسان فان» معناه أنّه يستحيل أن يوجد 
إنسان دون أن يكون مصريه الفناء. فإن قلنا: «بعض الّناس فانون» فليس معناه ذاك املعنى، كون أّن هذا 

1 - ابن حزم األندلّيس، الّتقريب لحّد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العاّمّية واألمثلة الفقهّية، 99. 
2 - أدرج املتأّخرون هذه العالقات يف مربّع سّموه مربّع أرسطو، يبنّي عالقة القضايا األربع بعضها ببعض. انظر: مهدي فضل الله، مدخل إىل 

علم املنطق (املنطق الّتقليدّي)، 121 وما بعدها. 
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التبعيض يحيل إىل تبعيض يناقضه يف املعنى، فإّن القول بأّن بعض الّناس فانون يحيلنا فورا إىل أّن بعض 
الّناس ليسوا فانني، وهو أمر يف غاية االستحالة. كون أنّه لــــيس من الّصواب املعنــــوّي أن نثبت حكام عىل 
بـــعض األفراد إّال إذا كان الحكم الغيا عند أفراد آخرين من الجنس ذاته، وإّال فال. أي إّن صدق «كّل الّناس 
بأن  فانون ترصيح  الّناس  بعض  بأّن  التّرصيح  ألّن  ال صدقها.  فانون»  الّناس  «بعض  كذب  يقتيض  فانون» 
بعضهم ليسوا كذلك، فإذا صدق أّن كّل الّناس كذلك، فوجب أن يكذب أن يكون بعضهم كذلك، ألّن إثبات 

حكم عىل بعض نفي للحكم عن بعض آخر يشارك األّول يف جنس. 
ولعّل ما نقوله يف قوانني التّقابل يشبه االستنتاج الاليبنتزّي يف قوانني العكس، إذ «رأى اليبنتز   
فساد بعض قوانني املنطق األرسطّي مثل بعض قواعد العكس. فال تعكس الكلّيّة املوجبة إىل جزئيّة موجبة 
ألنّنا نثبت يف األّول عالقة بني تصّورات دون أن تنطوي عىل وجود واقعّي ألفراد موضوعها، بينام نقّرر يف 
الثّانية وجودا واقعيّا ألفراد موضوعها، ومن ثّم ال نستطيع االنتقال مثال من القضيّة «كّل ما يضحك إنسان» 

إىل القضيّة «بعض النّاس ضاحكون»(1).
وال يقترص فساد املعنى يف أحكام قضايا املنطق التّقليدّي عىل ما يتّصل بقوانني عالقات التّقابل    
أو العكس أو الّنقض أو غريها من القوانني، ولكّن الفساد املعنوّي منترش يف هذا الجانب من املنطق. حكم 
املنطق بصدق قضيّة أو كذبها ال يكون بالّنظر إىل معناها ومدلولها، وإذا ما كانت القضيّة تحايك الواقع أو 
ال تحكيه، بل الصدق والكذب يف قضايا املنطق صوريّان ال ميتّان إىل املعنى بأيّة صلة. فأن نقول أّن القضيّة 
مقّدمها  كذب  وإذا  الّضوء،  كان  الّنهار  كان  إذا  مثل:  وتاليها،  مقّدمها  إذا صدق  تصدق  املتّصلة  الّرشطيّة 
وتاليها، مثل: إذا كانت األرض تطري فلها أجنحة، وإذا كذب مقّدمها وصدق تاليها، مثل: إذا كانت األرض 
تطري فهي موجودة، وال تكذب إّال إذا صدق مقّدمها وكذب تاليها، مثل: إذا كان الّنهار كان الليل(2). وال أعلم 
أّي منطق يف هذا الّتقسيم املنطقّي؟! «إذا كانت األرض تطري فلها أجنحة» هذه قضيّة صادقة يف املنطق، 
رغم أنّها قضيّة غري واقعيّة، وال معنى لها. واألمر نفسه يف قضيّة «إذا كانت األرض تطري فهي موجودة»، 
فهي قضيّة صادقة يف املنطق، هذا الّصدق محض صورّي، صدق تافه، بال معنى، يفسد الفكر ال يصلحه، 
إذ كيف ميكن أن ننعت هذه القضيّة بالّصدق مع أّن الكذب وقح فيها. انظر! «إذا كانت األرض تطري فهي 
موجودة» هذه صيغة رشطيّة واألحكام يف الّرشط تتعالق، فمعنى هذه القضيّة أّن الحكم بوجود األرض 

1 - محمود فهمي زيدان، املنطق الرّمزّي نشأته وتطّوره، 62. 
2 - انظر: املرجع الّسابق، 44. 
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معلّق فقط عىل طريانها، فإن مل تطر األرض فال وجود لها. هذا هو معنى القضيّة وهو واضح متاما، أوعاه 
املنطق أم غفل عنه. فكيف لنا بعد ذلك أن نحكم بأّن القضيّة «إذا كانت األرض تطري فهي موجودة» صادقة 
إذا كذب مقّدمها وصدق  املتّصلة تكون صادقة  الرشطيّة  أّن  القضويّة  املنطق يف قوانينه  ألنه فقّط قىض 

تاليها؟ أّي صوريّة هذه تبعد املنطق عن منطقه؟! 
القضيّة  تعد  فلم  ّصدقيّة،  قــــيمة  أّي  من  تخلو  التي  القضايا  إىل هذه  الحديث  املنطق  تنبّه   
محصورة معه بيــن جدارّي الّصدق والكذب، بل قىض أصحاب املنطق الحديث بأّن هنالك قضايا بال معنى. 
«إّن القضيّة يف املنطق الحديث ال تكون صادقة أو كاذبة، ولكّنها ميكن أن تكون أيضا خالية من املعنى، ومنه 
يتفّوق املنطق الحديث عىل منطق أرسطو باهتاممه مبسألتي الّداللة والالمعنى يف اللغة، ويكرّس مجهودا 
الّصدق  يعد  «مل  القضايا»(1)...  وكذب  صدق  ميدان  عن  مستقّل  كميدان  وتحليلهام،  دراستهام  يف  معتربا 
والكذب خاّصتني جوهريّتني للقضايا، فقد بنّي املنطق الحديث بفكريتّ الّدالّة واملتغرّي(2) أن ليس يف القضايا 
يشء يجعلها صادقة أو كاذبة، ولكّن صدقها أو كذبها يتوقّف عىل طبيعة القيم التي تأخذها املتغرّيات يف 

الّدوال»(3). 
د للقضايا مّدة دميومتها حتّى تكتسب قابليّة الصدق والكذب،  وكان ابن سينا قد اشرتط أن يُحدَّ  
«فإذا ُعِني بقولنا: كل «ج» «ب»، أي كّل واحد من «ج» «ب» من غري زيادة «كّل وقت»، أي أُِريد إثبات 
«ب» لكّل عدد يف «ج» من غري زيادة كون ذلك الحكم يف كّل واحد: «كّل وقت»، وإن مل مُينع ذلك مل يجب 
أن يكون قولنا: كّل «ج» «ب» يناقضه قولنا: ليس بعض «ج» «ب» فيكذب إذا صدق ذلك، ويصدق إذا 
. فإّن اإليجاب عىل كّل  كذب ذلك. بل ومل يجب أن ال يوافقه يف الّصدق ما هو مضاد له، أعني الّسلب الكّيلّ
واحد إذا مل يكن برشط: «كّل وقت» جاز أن يصدق معه الّسلب عن كّل واحد، أو عن بعضهم إذا مل يكن 

يف كّل وقت»(4). 
إّن اشرتاط ابن سينا تحديد مّدة الّدميومة يف أحكام القضايا يف الّصدق والكذب،   
ال يضعف شيئا ماّم قلناه عن المعنويّة قضايا املنطق، بل العكس، يف ذلك إثبات لضعف 
يف  قضوّي  خلل  بوجود  اإلسالم  مناطقة  أشهر  من  منطقّي  يّرصح  أن  القضايا،  أحكام 

1 - جامل حّمود، املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل منوذجا، 83. 
2 - سنفّصل الحديث عنهام يف املبحث التّايل، ومن الجدير أن ننّوه هنا أّن هاتني الفكرتني من أكرث األفكار التي أغرقت املنطق يف الرّمزيّة 

وأفقدته كّل معنويّة.
3 -  جامل حّمود، املنعطف اللغوّي يف الفلسفة املعارصة برتراند راسل منوذجا، 178-179. 

4 - ابن سينا، اإلشارات والتّنبيهات، 124-125.
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املنطق، ونقص معنوّي يف القضايا بحاجة إىل أن يُزاد رشوطا حتّى يكتمل ويصلح الحديث عنه بصدق أو 
للقضايا، ولكّنهم- لألسف- بدل أن  القضايا بداّالت  الّرياّيض  املنطق  بكذب. وألجل ذلك استبدل أصحاب 

يصلحوا املعنى بهذه الّداّالت أماتوه وما أقاموا جنازته! 

د – مغالطات املعنى يف قياسات املنطق: 

     رغم أّن القياس واحد من أشهر املناهج املُتَّبعة يف كثري من العلوم، فهو يف الوقت نفسه أكرث املناهج 
ه إليها كثري من االنتقاد ملا عّج فيه من مغالطات معنويّة، ذلك رغم ما حّدده املنطق لقياساته من  التي ُوجِّ
قوانني صارمة يف جّل أنواعه. وال نقصد باملغالطات املعنويّة يف القياس ما يُعرَف يف كتب املنطق بالقياس 
الّسوفسطايّئ أو قياس املغالطة، بل هذه املغالطات املعنويّة نعرث عليها يف قياسات يعتربها املنطق سليمة 
ومراعية لقوانينه، هذا باإلضافة إىل املغالطات التي تذكرها كتب املنطق، والتي تكون خارجة عن قوانينه. 

بيّنا أّن يف حدود املنطق وقضاياه زلال معنويّا، فلاّم كان القياس مركّبا من قضايا مركّبة من حدود   
وجب أن يصيبه زلال ماّم أصاب أجزاءه. «فالقياس مركّب، وكّل ناظر يف يشء مركّب، فطريقه أن يحلّل املركّب 
إليه  الّنظر فيام ينحّل  القياس  الّنظر يف  بالّنظر إىل اآلحاد، ثّم يف املركّب. فلزم من  إىل املفردات، ويبتدئ 
القياس من مقّدمات، ومن الّنظر يف املقّدمات الّنظر يف املحمول واملوضوع اللذين منهام تتألّف املقّدمات. 

ومن الّنظر يف املوضوع واملحمول الّنظر يف األلفاظ واملعاين املفردة التي بها يتّم املحمول واملوضوع»(1). 
فليك يكون القياس صحيحا، وجب أن تصّح سائر أجزائه، املقّدمات والّنتيجة. ولكّنك   
تجد املنطق يحكم عىل قياس ما بالّصّحة ملجرّد أن تكون نتيجته صائبة، وإن كانت مقّدماته 
أو إحداها فاسدة املعنى. وذلك مثل أن تقول: كّل إنسان حجر، وكّل حجر حيوان، فكّل إنسان 
حيوان. هذا قياس مباح يف املنطق وهو يتّخذ الّشكل األّول من القياس الحمّيل، واملنطق يعتربه 
قياسا صحيح املعنى، ألّن نتيجته صادقة، دون أن يلفت انتباها إىل املقّدمتني الكاذبتني وفاسديت 
املعنى اللتني يجب أن يُفِسدا معنى القياس كلّه. يقول ابن رشد: «فلتكن أوال املقّدمتان كاذبتني 
بالكلّيّة، فأقول يظهر من املواد أنّها تنتج نتيجة صادقة. وذلك أنّه ليس مينع مانع من أن تكون مثال 
التي هي الطّرف األعظم محمولة حمل صدق عىل «ج» التي هي الطّرف األصغر، وتكون «أ» غري 

1 - أبو حامد الغزاّيل، معيار العلم يف املنطق، 41-42. 
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 موجودة لـ«ب»، و«ب» أيضا التي هي الحّد األوسط غري موجودة لـ«ج» التي هي الطّرف األصغر، فإذا 
أُِخذ أّن «أ» محمولة عىل كّل «ب»، و«ب» محمولة عىل كّل «ج»، كانت املقّدمتان كاذبتني وكانت الّنتيجة 

صادقة، وهي أّن «أ» محمولة عىل كّل «ج»»(1).
كذلك لو حصل يف القياس التباس بني مفهوم وماصدق يفسد القياس برّمته مع الّنتيجة، فلو قيل:  

أ.  إلكرتا ال تعرف أّن الرّجل الذي أمامها هو أخوها.   
ب. إلكرتا تعرف أّن أوريست أخوها.   
ج. الرجل الذي أمامها هو أوريست.   

الّنتيجة: إلكرتا تعرف وال تعرف أّن هذا الرّجل هو أخوها.  
هذا القياس الفاسد املعنى بنتيجته كان نتيجة عدم مراعاة أجزاء مقّدماته، فقد استعملنا يف (أ)    
و(ب) عبارتني مختلفتني لإلشارة إىل شخص واحد «أوريست» و«الرّجل الذي يقف أمام إلكرتا»، ورغم أّن 
مدلول اللفظني واحد، فمعناهام مختلف. فللفظني مفهومان مختلفان ولكّن ماصدقهام واحد. فإّن القضيّة 
التي تقول بأّن إلكرتا ال تعرف يف (أ) مختلفة عن القضيّة التي تقول إنّها تعرف يف (ب)، فإّن معرفتها يف (ب) 
تتّصل مبفهوم لفظة «أوريست» وليس مباصدقها. وهذا ما يجعل املقّدمة (ت) غري واردة ألنّها تثبت فقط 

متاثل املاصدق(2).
األخرية  هذه  تكون  حتّى  منها  القياسات  تتكّون  التي  األلفاظ  صّحة  مراعاة  من  بّد  فال    
صحيحة املعنى ال لبس فيها. فأنت لو زدَت لفظ «وحده» عىل قياس صائب يف املقّدمات والّنتائج 
غدا فاسدا، ذلك مثل أن تقول: الفرس وحده صّهال، والّصّهال حّي، فالفرس وحده حّي. فهذا الفساد 
املعنوّي يف الّنتيجة يعود إىل فساد املقّدمة الكربى، فزيادة اللفظ «وحده» يف هذه املقّدمة اقتىض 
زيادته يف الّنتيجة(3). وذلك دليل عىل أّن صدور نتيجة صائبة من مقّدمات فاسدة يكون عىل سبيل 
الّصدفة، ويف ذلك طعن ببعض قوانني القياس، حيث إّن مراعاة هذه القوانني ال ينقذ الفكر من الوقوع 
يف شباك املعنى، لكون قوانني القياس محض صوريّة. فأنت إن قلَت: «أ» هو «ب»، و«ب» هو «ج»، 

1 – أبو الوليد ابن رشد (595-ه/1199م)، نّص تلخيص منطق أرسطو املجلّد الّرابع كتاب أنالوطيقا أو كتاب القياس من سلسلة علم املنطق، 
حّققه جريار جهامّي، بريوت، دار الفكر اللبنايّن، 284. 

2- انظر: ينس ألوود وآخرون، املنطق يف اللسانّيات، 172-173.
3- انظر: ابن حزم األندلّيس، الّتقريب لحّد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العاّمّية واألمثلة الفقهّية، 146-147.
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فحتام تكون «أ» هي «ج»، ولكن إن استبدلَت هذه الرّموز الالمعنويّة بألفاظ لها معنى، سيختلف الحال، 
فتارة تقع عىل نتيجة صالحة املعنى، وطورا تغرق يف الفساد املعنوّي. فإّن قولنا: كّل اإلغريق برش، وكّل البرش 
فانون، يلزم أن يكون كّل اإلغريق فانون، نسلّم به حتّى لو جهلنا معنى لفظ «اإلغريق» و«البرش» و«الفناء»، 
ألّن هذا الّرتكيب مسلّم به صوريّا(1). يقول ابن تيميّة: «املنطقيّون ميثّلون بصور مجرّدة عن املواد، ال تدّل 
عىل يشء بعينه، لئّال يُستفاد العلم باملثال من صورته املعيّنة. كام يقولون: كّل أ ب وكّل ب ج فكّل أ ج. 
لكّن املقصود هو العلم املطلوب من املواد املعيّنة، فإذا ُجرِّدت يظّن الظّاّن أّن هذا يحتاج إليه يف املعيّنات، 

وليس األمر كذلك»(2). 
هذه الّصوريّة التي أّسس لها املنطق التّقليدّي، والتي أوصلها إىل ذروتها املنطق الحديث، شيّدت   
حاجزا أمام الفهم، وأدخلت الّذهن يف متاهة معنويّة، ذلك أنّك إن ألزمَت نفسك أشكال القياس ورموزه 
وذهبت تجّسد ألفاظا بدل مواقع الرّموز ستقع يف حفرة املعنى. فقولك: اإلثنان ربع الثاّمنية، والثاّمنية ربع 
اإلثنني والثّالثني، فاإلثنان ربع اإلثنني والثّالثني. هذا القياس ال لبس فيه صوريّا وهو مراٍع لنمط الرّموز، ولكّن 
معناه فاسد، ونتيجته فاسدة، إذ كان ال بّد لهذا القياس من مقّدمة ثالثة، وهي: «إّن ربع الّربع ربع» حتّى 
تكون نتيجته صائبة املعنى: «اإلثنني ربع ربع اإلثنني والثّالثني»(3). ومثل ذلك ما ذكره ابن حزم: «قد سأل 
بعض املغالطني طبيبا فقال له: الحّر يطرد الربد؟ قال: نعم. فقال: الربد يطرد الحّر؟ قال: نعم. فقال: فالحّر 
هو الربد والربد هو الحّر. فقال له الطّبيب: إّن وجهي تحليلها مختلف وليس من أجل اتّفاق يف صفة وجب 
أن يكون كّل واحد منهام هو اآلخر، فلّج املشّغب وأىب، فلاّم رأى الطّبيب جنونه وترقّعه، قال له: أنت حّي؟ 

قال: نعم. قال: والكلب حّي؟ قال: نعم. قال: فأنت الكلب والكلب أنت»(4).  
إّن أنواعا من القياس يزدحم فيها تناقض معنوّي، وال متيّز صوابها من خطأها، مثال ذلك قياس   
اإلحراج. وهو قياس «يتألّف من مقّدمتني: الكربى منهام تتألّف من رشطيّتني متّصلتني، أّما الّصغرى منهام 
ولهذا  منفصلة»(5).  أو قضيّة رشطيّة  تكون حمليّة  قد  نتيجة  استثنائيّة، ومن  منفصلة  فهي قضيّة رشطيّة 
القياس نقد بقياس إحراجّي آخر يراعي قوانينه، نوع القياس هذا ورّده يشّكل عبثا معنويّا يضيع معه الفهم، 

1- انظر: يوسف سليم سالمة، الفينومينولوجيا املنطق عند إدمون هرسل، 144.
2- أحمد بن تيميّة، كتاب الرّّد عىل املنطقّيني، 96.

3- انظر: أبو حامد الغزاّيل، معيار العلم يف املنطق، 214.
4- ابن حزم األندلّيس، الّتقريب لحّد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العاّمّية واألمثلة الفقهّية، 147-148.

5- هادي فضل الله، مقّدمات يف علم املنطق، 348.
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وال يدري قارئه أقياس اإلحراج هو الّصائب أم رّد قياس اإلحراج؟ وخري مثال عىل ذلك قّصة بروتاغوراس مع 
تلميذه إواثلوس: «اتّفق بروتاغوراس مع تلميذه إواثلوس عىل أن يعلّمه فّن الجدل، ليؤّهله للعمل مبهنة 
املحاماة واملرافعة أمام املحاكم. واتّفق املعلّم وتلميذه عىل أن يدفع التّلميذ ألستاذه نصف أتعابه مقّدما 
ويسّدد الّنصف الباقي من األتعاب بعد أن يكسب إواثلوس أّول مرافعة له. لكّن إواثلوس تأّخر عن قبول 
م إليه. وعبثا ألّح عليه بروتاغوراس بعدم املامطلة بقبول  أيّة قضيّة، إذ إنّه كان يرفض كّل القضايا التي تُقدَّ
يقاضيه  أن  قّرر  املحكمة،  واملرافعة يف  القضايا  بقبول  إواثلوس  إقناع  بروتاغوراس من  يئس  وملّا  املرافعة، 
أمام املحكمة، ليحّصل منه املبلغ املتبّقي له يف ذّمته، ووقف بروتاغوراس وإواثلوس أمام املحكمة، وقّدم 

بروتاغوراس دفاعه اآليت:

إذا ربح إواثلوس القضيّة فعليه أن يدفع باقي املبلغ املتّفق عليه بحكم الّرشط.   
وإذا خرس إواثلوس القضيّة فعليه أن يدفع باقي املبلغ املتّفق عليه بحكم املحكمة.   

ولكن إّما أن يربح إواثلوس القضيّة وإّما أن يخرسها.   
إواثلوس عليه أن يدفع باقي املبلغ إّما بحكم الّرشط وإّما بحكم املحكمة.   

وقد نقض إواثلوس دعوى أستاذه ورّد حّجته بقياس شبيه فقال:   
إذا ربحُت القضّية فلن أدفع املبلغ املتبّقي، وذلك بحكم املحكمة.   
وإذا خرسُت القضيّة فلن أدفع املبلغ املتبّقي، وذلك بحكم الّرشط.   

لكن إّما أن أربح القضيّة أو أخرسها.   
فأنا إّما لن أدفع باقي املبلغ املتبّقي بحكم املحكمة وإّما لن أدفعه بحكم الّرشط»(1).  

إّن املتأّمل يف هذه املناظرة لحّقا يعجز عن التّفرقة بني ما صّح معناه وما فسد، ولعّل القياسني   
كليهام فاسد املعنى، وال يتعنبَّ أحد ذهنه يف تحليل القياسني ألنّه لن يستخلص سوى تعب الّذهن. وأنواع 
القياس املتعبة للّذهن الفاسدة املعنى الحاوية تناقضا كثرية يف املنطق، وخذ قياسا رشطيّا متّصال استثنائيّا 

ذكره الغزاّيل: 

إن كان املصّيل محِدثا، فصالته باطلة  
لكّنه محِدث   

1 - هادي فضل الله، مقّدمات يف علم املنطق، 355 - 356.
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فيلزم بطالن الّصالة  
لكّن الّصالة ليست باطلة   

لكّنه ليس مبحِدث (وهو نقيض املقّدم)   
فال يلزم صّحة الّصالة وال بطالنها   

لكّن الّصالة باطلة (وهو عني التّايل)، فال يلزم:   
ال كونه محدثا وال كونه متطّهرا(1).   

املنطق  كتب  يف  يُذكَر  ما  إىل  إضافة  التّقليدّي،  املنطق  قياسات  يف  املعنويّة  املغالطات  هذه   
الكثري من املناطقة املحدثني- بل  من قياس املغالطة الخارج عن قوانني املنطق باأللفاظ واملعاين(2)، دفع 
بأنّه دائر حول نفسه، وغري صالح إلنتاج  القياس  متّهمني  بالقياس وجدواه،  والقدامى- إىل إعالن كفرهم 
املعارف الجديدة. فتقّر جامعة بور رويال بأّن «الّنظريّة القياسيّة ال تنفع ال يف بيان األشياء والحقائق التي 
تكون غائبة عّنا، وال يف بيان هذه األشياء والحقائق إىل الغري بعد أن تتبنّي لنا، وال يف تقويم األخبار املنقولة 
إلينا»(3). وقد قال ابن تيميّة: «الذي بيّنه نظّار املسلمني يف كالمهم عىل هذا املنطق اليونايّن املنسوب إىل 
أرسطو صاحب التّعاليم أّن ما ذكروه من صور القياس ومواّده، مع كرثة التّعب العظيم، ليس فيه فائدة 
علميّة. بل كّل ما ميكن علمه بقياسهم املنطقّي ميكن علمه بدون قياسهم املنطقّي، وما ال ميكن علمه بدون 
قياسهم ال ميكن علمه بقياسهم. فلم يكن يف قياسهم ال تحصيل العلم باملجهول الذي ال يعلم بدونه، وال 
حاجة به إىل ما ميكن العلم به بدونه. فصار عديم التّأثري يف العلم وجودا وعدما...»(4). أّما جون ستيوارت 
إّال مصادرة  ليس  القياس  أّن  وبنّي  واإلجداب،  بالعقم  واتّهمه  األرسطّي  الّصورّي  املنطق  «هاجم  فقد  مل 
عىل املطلوب ألّن نتيجته مفرتضة يف مقّدمته الكربى. وأّما املقّدمة الكربى فال يتّم وضعها إّال عىل أسس 

استقرائيّة»(5). وميكن أن نوّضح رأي مل بهذا القياس:

1 - أبو حامد الغزاّيل، معيار العلم يف املنطق، 140.
2 - ارجع إىل: أبو الوليد ابن رشد، نّص تلخيص منطق أرسطو املجلّد الّسابع كتاب سوفسطيقى أو كتاب املغالطة من سلسلة علم املنطق، 

672 وما بعدها. 
3 - حّمو الّنّقاري، يف منطق بور رويال، 21. 

4 - أحمد بن تيميّة، كتاب الرّّد عىل املنطقّيني، 205. 
5 - رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 17. 
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كّل الكواكب مضيئة بغريها (املقّدمة الكربى)  

األرض كوكب (املقّدمة الّصغرى)  
األرض مضيئة بغريها (الّنتيجة)  

فنتيجة هذا القياس متضّمنة يف املقّدمة الكربى «كّل الكواكب مضيئة بغريها»، فنكون عاجزين   
عن التّحّقق من قابليّة إضاءة كّل الكواكب بغريها، إّال إذا كانت من بني الكواكب تلك «األرض» التي تشري 

إليها الّنتيجة(1).
كان حتام عىل املنطق أن يقع يف مغالطات معنويّة طاملا أنّه كلّف نفسه عناء حفظ الفكر عن    
االنحراف املعنوّي، فظهر املنطق التّقليدّي- كام رسم أسسه أرسطو- عاجزا عن إحياء املعنى، ألّن مشكلة 
املعنى قد تخطّت حدود الفكر واللغة واملنطق، فاستعصت قوانني املنطق أن تقّوم معاين الفكر وحدها، 
وملّا كان بني الفكر واللغة لعبة ال فرار من تدّخلها يف تركيب قضايا املنطق وقياساته، تضاربت قواعد املنطق 
والتبست معانيها، حتّى ولد مناهضوها فمّحصوها وجرّدوها من كّل نفع وفائدة، مستبدلينها بقواعد أخرى، 

ساعني بها إىل إصالح منطق أثقله الزّمان بغباره، فإذا بهم يقتلون املنطق ويلّفونه بكفن رمزّي رياّيض. 

1 - انظر: هادي فضل الله، مقّدمات يف علم املنطق، 392. 
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املبحث الّثاين

املنطق الّرياّيض ونهاية املعنى

أ – هل للرّموز الّرياضّية معنى ومدلول؟ 

كان سبب ظهور املنطق الّرياّيض عائدا إىل ما حواه املنطق التّقليدّي من قضايا بال معنى وبال   
مدلول خارجّي واقعّي، وإىل ما فاضت به الفلسفة من مشاكل خالية من املعاين واملدلوالت، فجاء املنطق 
الّريايض ُمخلِّصا للفلسفة ومنطقها من أزمة املعنى. وكان خالص املنطق والفلسفة- كام يراه أصحاب منطق 
الّرياضيّات- كامنا بتحويل الكلامت اللغويّة التي تتألّف منها القضايا إىل رموز رياضيّة بحتة، فتغدو حدود 
املنطق رموزا وحروفا. بحيث إنّه ملّا كانت الحدود والكلامت والقضايا علّة كّل زلل معنوّي ومغالطة معنويّة، 
استُبِدلْت برموز ال يخّل بها املعنى، وال يكون للرّمز الواحد سوى معنى واحد ومدلول واحد، ولكن ما عساه 

أن يكون معنى هذا الرّمز ومدلوله؟ 
التي ال يقابلها  الّذّريّة املنطقيّة والوضعيّة املنطقيّة نعتوا الكلامت والقضايا  لعّل أصحاب   
مدلول واقعّي بأنّها المعنويّة، وذلك مثل كلامت وقضايا امليتافيزيقا. فهم يرون أّن كلمة مثل «جبل» 
لها معنى ومدلول، حسنا هذا أمر متّفق عليه، أّما كلمة «الله» فهي كلمة ال معنى لها وال مدلول، فإذا 
سألتهم: ملَ؟ قالوا لك: أرنا الله جهرة، أو دّل عليه يف عامل الواقع، أو دعنا نحّسه ونلمسه وننظر إليه 
ونسمع صوته حتّى يكون للفظة معنى ومدلول. ولسنا نعلم ما تكون رموز الّرياضة تلك التي أرادنا 
مناطقة الّرياضيّات أن نستبدلها بألفاظ لغتنا؟ فيضع لنا املنطق الّرياّيض رموزا يطلب مّنا أن نضعها 
بدل الحدود يف القضايا، وهذه الرّموز يف املنطق الّرياّيضّ ال تخلو أن تكون إّما متغرّيات: مثل «أ» و«ب» 
و«ج» و«د»... وإّما ثوابت وروابط: مثل: « ــــــــ »، «   »، «   »، «   »، «+»، «=»،«    »، فهل يف 
عامل الواقع مدلوالت لهذه الرّموز؟ إنّنا ال نعلم أحدا أخربنا بأنّه شاهد الرّمز«     » جالسا عىل كرّيس يف 
حديقة، أو أنّه ملس «ب» وأحّسه، أو سمع صوت «+». فإن كان لهذه الرّموز مدلوالت فليأِت كارناب 
املنطق  بأّن رموز  إليها بإصبعه، فإن استطاع فعل ذلك سلّمنا  أو راسل وليرش  أو فتجنشتني  أو مور 
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الّرياضة  رموز  بأّن  حينئذ  يسلّم  أن  فعليه  يسطع  مل  وإن  اللغة،  ألفاظ  بها  تُستبدل  بأن  جديرة  الّرياّيض 
ميتافيزيقا، وإن ثبت ذلك فهي إًذا ال معنى لها، اللهّم سوى ذاك الحرب املطروش عىل الورق. فيا ليت شعري، 

كيف يقبل منطقّي بأّن «    » لها معنى ومدلول، أّما «الله» فال معنى له وال مدلول؟! 
إّن ألفاظ اللغة وحدها هي التي تعني، تحمل معنى، تشري إىل يشء ما، سواء أكانت واضحة    
لأللفاظ  فيبقى  املعاين،  أم متعّددة  أكانت ذات معنى واحد  املعاين، وسواء  أم سبّبت تشويشا يف  املعنى 
معانيها، أّما هذه الرّموز فإّما أن ال تكون سوى بدائل لأللفاظ التي كانت قضايا املنطق التّقليدّي مركّبة 
منها، وإن كانت كذلك فال معنى لها سوى معنى اللفظة التي رمزت لها. وإّما أن تكون رموزا محض رياضيّة 
كاألعداد واألرقام، وعندها ال يكون معناها غري ذاك املعنى املتقوقع يف داخلها، وما هذا املعنى سوى الرّمز 
ذاته، فام معنى «د» سوى «د»، وما معنى «3» سوى «3»، وما معنى «     » سوى «     ». «إّن املعنى 
الّرياّيض يف املنظومة هو يشء داخّيل، لذلك فعندما نسأل عن معنى العدد «5» فمن العبث الخروج إىل 
ه.  ه، وهذا األخري مع معربِّ خارج املنظومة والبحث عنه يف الواقع الطّبيعّي. إّن معنى ال«5» يتطابق مع معربَّ
لكن معربَّ العدد «5» هو العدد «5» ذاته. وعىل هذا فإّن معنى العدد هو العدد ذاته، وليس أّي يشء آخر 

من خارج املنظومة العدديّة»(1).
مل يشأ أصحاب املنطق الّرياّيض أن يصلحوا لغة الحديث، وال لغة الفكر التي تبغي إيصال   
املعاين، ومن هنا مل يرد أصحاب املنطق الّرياّيض أن يصلحوا لغة الفلسفة حتّى تغدو األخرية واضحة يف 
فكرها ومعانيها، بل سعوا إىل قتل الفلسفة، ال قتال إيديولوجيّا كام فعل ماركس من قبل، بل قتال لغويّا 
معنويّا. ذلك أّن املنطق الّرياّيض ليس من أهدافه أن يُعربِّ عن املعنى، بل إّن غايته الوحيدة تحويل اللغة 
إىل رياضيّات. «فليس الهدف من استعامل الرّموز ترجمتها إىل ألفاظ وكلامت، أي إىل لغة شيئيّة، أي 
إىل لغة تتحّدث عن أشياء موجودة، وإمّنا تُستعمل الرّموز لتعّرب عن أفكار مجرّدة من أّي ماّدة. وبذلك 
يحّقق املنطق الّرياّيض غايته، وهي الّصوريّة التّاّمة الخالية من أيّة لفظة لها مدلول جزيّئ واقعّي»(2). 
وإن كان ذلك كذلك، أي إن كانت الرّموز ال دالالت معنويّة وال خارجيّة لها، جاز لنا أن نتحّدث عن 
ميتافيزيقيّة الرّموز الّرياضيّة، وبهذا الحديث تذوب كّل مقاصد الوضعيّة املنطقيّة وفالسفة التّحليل 
املعارص، إذ فّروا من ميتافيزيقيّة دينيّة إىل ميتافيزيقيّة رياضيّة عندما حاولوا أن يصلحوا لغة حوت 

1- سامي أدهم، فلسفة اللغة تفكيك العقّيل اللغوّي بحث إبستمولوجّي انطولوجيّ، 288.
2- هادي فضل الله، مدخل إىل املنطق الّرياّيض حساب القضايا واملحموالت، 31.
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عبارات ال تدّل عىل معاٍن ومدلوالت.
للمنطق  أّن  جدال  لنسلّم  إًذا؟  دراستها  من  الفائدة  فام  معنى،  بال  املنطق  رموز  أّن  لنا  َوُضح   
ويتّضح معناها عندما  القضيّة  نفع  يزيد  فهل  اللغة،  يقينيّات بعض قضايا  التّثبّت من  فائدة يف  الّرياّيض 
تُحوَّل ألفاظها إىل رموز؟ إّن هذا التّحويل إذا ما تّم ليس باألمر اليسري، ذلك أّن اللغة جّد واسعة وديناميكيّة، 
بينام قوانني رموز املنطق جّد ضيّقة وثابتة، «فغالبا ما ينعدم التّساوق بني اللغة الطّبيعيّة واللغة الرّمزيّة، 
يف ترتيب العبارات وطولها، فالّرتجمة الحرفيّة قد تغرّي املعنى األصّيل... فلو استندنا إىل نظم اللغة العربيّة، 

وترجمنا قولنا: «لكّل إنسان هواية يفّضلها عىل سائر أشغاله» ب:

س  ع  ف (إنسان (س)       هواية (ع)       شغل (ف)          فضل عىل (س، ع، ف)) 

لجاءت الّرتجمة أعّم من املقصود يف القول األصّيل، إذ هي تعني عىل وجه التّدقيق بأنّه: لكّل إنسان يوجد 
يشء ما، بحيث إذا كان هذا الّيشء هواية فهو يفّضله عىل سائر أشغاله. بينام حكمنا الّسابق يفيد أكرث من 

ذلك، فهو يؤكّد وجود هواية لكّل إنسان، هي يف الوقت ذاته مفّضلة عىل سائر أشغاله»(1).
فإذا أردنا أن نرّمز اللغة نكون قد أوقعناها يف التباسات معنويّة جديدة، ونحن بــذلك مّرصون   
عىل أن يبنّي لنا منطق الريّاضيّني فائدة معنويّة حتّى يكون من املجدي دراسته. وإلن قّرر بعض الفالسفة 
املحدثني أّن منطق أرسطو دائر حول نفسه وميلء بالتّناقضات املعنويّة وال جدوى تاليا من تدارسه، فلنا أن 
نسأل عن جدوى املنطق الحديث هذا الذي بدت رموزه خالية من أّي معنى ومدلول، بل لنا حّق القول بأّن 
قضايا امليتافيزيقا حاملة للمعنى واملدلول أكرث ماّم تحمله رموز الّرياضة، ذلك أّن وجود الله مثال قابل ألن 
يُستَدّل عليه من اآلثار واآليات هنا وهناك، ولكّن رمزا رياضيّا لو أشغلُت العلوَم كلّها وطرائَق التّفكري جلّها 

يف محاولة الوصول إىل معنى رمز «       » مثال ومدلوله ووجوده الواقعّي، ما وصلت.

ب – اختناق املعنى يف داّالت القضايا: 

هذه  للقضايا،  بداّالت  التّقليدّي  املنطق  قضايا  الّرياضيّات  مناطقة  استبدل   
الّداالت القضويّة كانت رموزا تعبرييّة ال تحوي معنى محّددا، ومن ثّم فهي ال تحتمل 
صدقا أو كذبا كام هو حال القضايا، كون أنّها تحتوي عىل حدود غري متعيّنة القيمة، مثل 

1- عادل فاخوري، املنطق الّرياّيض، 161-162. 
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الحّد «س» يف: «س إنسان». فهذا القول هو دالّة قضيّة ال قضيّة ألّن املوضوع «س» غري محّدد القيمة، وال 
مينحنا أّي معنى أو مدلول، لكن إذا نحن استبدلنا املتغرّي «س» بلفظ من ألفاظ اللغة أصبح للقول معنى، 
وتحّولت بذلك دالّة القضيّة إىل قضيّة تحتمل صدقا أو كذبا، ذلك مثل أن نقول: «سقراط إنسان» فنكون قد 
استبدلنا املتغرّي «س» بلفظ «سقراط» فتغدو القضيّة صادقة(1). أّما لو استبدلنا املتغرّي «س» بلفظ «القطّة» 
فنحصل عىل القضيّة «القطة إنسان» وهي قضيّة كاذبة، يف حني أّن استبدالنا املتغرّي «س» بلفظة «فضيلة» 
يُنِتج لنا قضيّة بال معنى «الفضيلة إنسان». لذا فإّن اللفظ الذي يُستبدل باملتغرّي «س»، ونحصل به عىل 
ى بالقيمة التي تستويف دالّة القضيّة، بينام اللفظ املُستبَدل باملتغرّي «س» الذي نحصل به  قضيّة صادقة يُسمَّ

عىل قضيّة كاذبة أو قضيّة بال معنى يُسّمى بالقيمة التي ال تستويف دالّة القضيّة(2). 

ل أيّة معنى إّال عندما يُستبَدل  إّن متغرّي دالّة القضيّة إًذا رمز مبهم ال يدّل عىل معنى، وال يُحصِّ  
بلفظ من ألفاظ اللغة، ودالّة القضيّة ذاتها ال تحتمل الّصدق أو الكذب، بل حتّى ال ميكن نعتها بأّن لها 
معنى أو أنّها خالية من املعنى إّال بعدما تتحّول إىل قضيّة تخلو خلّوا تاّما من أّي رمز. وعىل ذلك، فإنّنا إثر 
البحث عن املعنى يف املنطق الّرياّيض لنا أن نسأل: ما الغاية من وضع دالّة القضيّة طاملا أنّها ال تقّدم لنا 
املعاين إّال بعد أن تصبح قضيّة؟ فنحن نعلم- ومناطقة الّرياضيّات يعلمون- أّن دالّة القضيّة «س إنسان» ال 
معنى لها وال مدلول، وال يُحَكم عليها بصدق أو بكذب، وال يصبح لهذه الّدالة معنى ومدلول، وال تكتسب 
أحقيّة للحكم عليها بصدق أو بكذب إّال بعد أن تتحّول إىل قضيّة، بعد أن تصبح سائر أجزائها ألفاظا لغويّة، 
وبعد أن تتخّىل عن كّل رمز رياّيض، وبذلك فال يبقى أيّة قيمة معنويّة لدالّة القضيّة وملتغرّيها الرمزوّي. فإّن 
«داّالت القضايا ال تنعت بصدق أو بكذب، ألنّها ليست لها معاٍن محّددة كالقضايا، إذ كيــف نـــــصف 

«ب» و«ج» مثـــال بالّصدق أو بالكذب دون أن نعرف ماذا تــــمثّل يف الواقع»(3)... 
«فإّن صدق أو كذب القضيّة املنطقيّة هو يف مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع، 
الّنظر عن  متغرّياتها، برصف  أو كذب  فهو يف صدق  كذبها  أو  القضيّة  دالّة  أّما صدق 
مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع، ألنّها ال متثّل شيئا له معنى يف الواقع، إّال إذا حّل محّل 

1 - انظر: عزمي إسالم، أسس املنطق الرّمزي، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصيّة، 1390ه/1970م، 272-273.
2 - انظر: املرجع الّسابق، 276. 

3 - هادي فضل الله، مدخل إىل املنطق الّرياّيض حساب القضايا واملحموالت، 46. 
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املتغرّيات الّداخلة يف تركيبها عبارات صادقة أو كاذبة يف الواقع»(1).
إّن الخطوة التي يخطيها أصحاب املنطق الّرياّيض لتحويل دالّة القضيّة إىل قضيّة يف عمقها تدليل    
عىل أّن رموز الّرياضة بال معنى وبال مدلول، وواضح أنّها تنبئنا بأّن املعاين ال يتجّىل وجودها إّال يف القضايا، 
ال يف داّالتها، وبهذه الّنقلة من داّالت القضايا إىل القضايا عودة من املنطق الّرياّيض إىل املنطق التّقليدّي 
األرسطّي، ألّن الّداّالت رياضيّة، بينام القضايا أرسطيّة. فكان عىل أصحاب املنطق الّرياّيض أن يرضخوا لقضايا 

املعلّم األّول حتّى تكتسب داّالت قضاياهم معاٍن ومدلوالت. 
قد ألغى أصحاب املنــــطق الّرياّيض القضايا الحمليّة، إذ اعتبــــروا أّن كّل قضيّة حمليّة هي   
دالّة قضيّــة شــــرطّية متــــصلة، فإّن هذه القضيّـــــة الحمليّة الكلّيّة املوجبة مثال: «كل إنســــان فان» 
هي يف حقيقة األمر- حســـب أصحاب املنــطق الّريــــــاّيض - «كـــّل س إذا كــان س إنســـــانا فإّن 
فان (س))(2). وإّن  (إنسان (س)      كـــــالتّــــالــي: س  القضــيّـــة  ويــُرمـــز إىل هذه  فـــــان»،  س 
«التّعبري الّصحيح عن الّصيغة «كّل أ هو ب» يكون «إذا كان يوجد يشء ما ماّم نحمل عليه الخاّصة أ يلزم 
أن نحمل عليه الخاّصة ب»، ومن ثّم فالقراءة الّصحيحة للقضيّة «كّل الحيوانات الثديية حيوانات فقريّة» 
هي «إذا كان ه حيوانا ثدييا فإّن ه حيوان فقرّي»(3). ولسنا نعلم الفرق املعنوّي بني الّصيغتني، إنّني إذا قلُت: 
«كّل منافق كّذاب» هذه القضيّة الحمليّة أصال ليست سوى نتيجة لقويل: «إذا كان هذا الّشخص منافقا فهو 
كّذاب»، فأنت إن استقريَت كّل املنافقني ثّم وجدتهم كاذبني كلّهم، جاز لك أن تقول: «كّل منافق كّذاب» 
فام مينع من صياغة هذه القضيّة؟ بل إّن تحويل كّل قضيّة حمليّة إىل رشطيّة متّصلة وإقحام رمز ما يف 

صياغتها ليس سوى رضب من تعقييد اللغة واملنطق، وسعي خفّي إىل إضاعة املعنى وخنقه. 
اختار  وقد  رياضيّات،  إىل  وتحويلها  للغة  ترميز  هو  لها  بداّالت  املنطق  قضايا  إبدال  غاية  إّن   
القضايا ألّن يف الّرشط عجرفة معنويّة  املتّصلة بديال عن بعض  القضيّة الرشطيّة  الّرياّيض  أصحاب املنطق 
اعتباطّي،  املتّصلة صدق  الّرشطيّة  القضيّة  أّن صدق  بيّنا  أن  لنا  وقد سبق  ومدلوالته،  الواقع  وابتعاد عن 
فلاّم كانت قضايا الّرياضيّات اعتباطيّة املعنى واملدلول، وكانت الّرشطيّات كذلك، وجد الّرياضيّون غايتهم 
الرمزيّة يف قضايا الّرشط. «فقضايا الّرياضيّات كلّها شبيهة بالقضايا الّرشطيّة يف املنطق، ألّن القضايا الّرشطيّة 

1 - هادي فضل الله، مدخل إىل املنطق الّرياّيض حساب القضايا واملحموالت، 47. 
2 - انظر: عادل فاخوي، املنطق الّرياّيض، 147-148.

3 - محمود فهمي زيدان، املنطق الرّمزّي نشاته وتطّوره، 140. 
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ال تحتوي إّال عىل الثّوابت املنطقيّة واملتغرّيات، أي أنّها تجري يف فلك معنى التّضّمن، مثال: (ب       ج) 
والتي نقرؤها (إذا «ب» ف»ج») وتعني إذا صدقت «ب» تصدق «ج» بالّرضورة. وملّا كانت القضايا الّرشطيّة 
افرتاضيّة، أي أّن صدق التّايل يتوقّف عىل صدق املقّدم، دون اعتبار للواقع الخارجّي، فإّن قضايا الّرياضيّات 
الخالصة ال نعرف فيها عن أّي يشء نتحّدث، ألنّنا ال نستخدم سوى الثّوابت الّرياضيّة واملتغرّيات، دون أيّة 
ماّدة يف الواقع الخارجّي أو يف الّذهن. كام ال نعرف إذا كان ما نتحّدث عنه صادقا أم ال، ألّن صدق الّنتائج 
يلزم من صدق الفرضيّات، وصدق الفرضيّات يرتبط بالقيم املعطاة للمتغرّيات. فإذا مل نعط املتغرّيات قيمتها 
الحقيقيّة، فنحن عندئذ ال نؤكّد أن ما نقوله يف الّرياضيّات صادق أو كاذب، ألنّه من املمكن أن نتوّصل يف 

الّرياضيّات إىل نتيجة صادقة من قضيّتني كاذبتني»(1). 

ج – الحصار املعنوّي يف صدق القياسات الّرياضّية: 

اصطدمت قياسات املنطق التّقليدّي مبغالطات معنويّة، وكان محّك صدقها االرتباط القائم بني   
املقّدمات والّنتائج، ال التّمحيص املعنوّي لكّل مقّدمة ولنتيجة هذه املقّدمات، وجاء املنطق الّرياّيض فأدخل 
مقّدمات القياسات ونتائجها يف لعبة صوريّة بحتة، وغدا محّك الّصدق عنده ممثّال بوضع القياسات يف جداول 
صدقيّة «تشّكل منهجا أساسيّا الختبار الّسالمة املنطقيّة للرباهني، إذ إّن كّل جدول صدقّي يقّرر فيام إذا كان 
الربهان سليام من الوجهة املنطقيّة أم غري سليم»(2). وال ميكن التّحّقق من صدق القياسات يف هذه الجداول إّال 
بعد ترميز قضايا القياسات، وإدخال رموزها يف معادالت رياضيّة تحّدد ما لكّل رمز من قيم صدقيّة، بناء عىل 
قواعد كّل رابط يربط بني متغرّيات القضايا الداخلة يف القياسات(3). غري أّن فحص صدق القياسات بالجداول 
يكون بعيدا عن الّدقّة يف محاولة معرفة صدق قياس مؤلّف من قضايا لفظيّة ال رمزويّة، حيث إّن عمليّة تحويل 
ألفاظ قضايا قياس ما إىل متغرّيات رمزيّة تضيّع معاين ألفاظها، فتجد قياسات تكون صادقة يف شكلها اللفظّي، 
فمتى ُحوِّلت إىل شكلها الرّمزّي وُحِرصت يف قفص جدول الّصدق بدت نتائجها كاذبة، والعكس صحيح أيضا. 
ومثال ذلك، أشهر مثال منطقّي للقياس وأقدمه، وهو من األرضب املنتجة يف نظريّة القياس املنطقيّة، وهو 

قولنا:
1 - هادي فضل الله، مدخل إىل املنطق الّرياّيض حساب القضايا واملحموالت، 22. 

2 - املرجع الّسابق، 169. 
3 - ملراجعة قواعد استنباط قيم متغرّيات القضايا، ُعد إىل: هادي فضل الله، مدخل إىل املنطق الّرياّيض حساب القضايا واملحموالت، 72 

وما بعدها. 
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كّل إنسان فان    
سقراط إنسان   

سقراط فان.  
 

فلو حّولنا ألفاظ هذا القياس إىل رموز، وطبّقنا عليه قواعد تصنيف الّصور، وأدخلناه يف معادالت   
املنطق الّرياّيض، ثّم حجزناه يف جدول صدقّي لنبنّي صدقه ولنبّت يف صّحته، لحصلنا عىل الجدول الّصدقّي 

التّايل للقياس املذكور: 
     ب           ج            د

    ص    ص    ص   ص   ص
    ص    ص    ص    ك    ك 
    ص    ك    ك    ص    ص
    ص    ك    ك    ص    ك

    ك    ك    ص    ص    ص
    ك    ك    ص    ص    ك
    ك    ك    ك    ص    ص

    ك    ك    ك    ص    ك(1)
يظهر لنا جدول الّصدق هذا فساد نتيجة القياس الذي ذكرناه، مع أّن صّحة هذا القياس  بديهيّة،   
فإذا كان كّل إنسان فان وكان سقراط إنسانا فحتام يكون سقراط فاٍن، إّن معنى هذا القياس اللفظّي واضحة، 
ونتيجته صادقة، غري أنّنا ملّا حرصناه يف رموز ومعادالت وجداول بدا فساده من حيث املعنى ومن حيث 

الّصدق، إذ كان صادقا يف شكله اللفظّي وأضحى كاذبا يف شكله الرّمزّي بني خانات الجدول. 
هذا التّفاوت الّصدقّي لقياس واحد بني صورته اللفظيّة وصورته الرّمزيّة يبنّي لنا أنّه ال   
بّد  أن تكون إحدى الّصورتني فاسدة املعنى، وقد تبنّي أّن الّصورة اللفظيّة للقياس املذكور سليمة 
املعنى، فال يبقى سوى صورته الرّمزيّة، ال سيّام بعد حجزه يف الجدول وفق قواعد رياضيّة. ولكن 
ما سبب ذلك؟ ال شّك أنّه إهامل املنطق الّرياّيض حيّز الواقع، وعنايته التّاّمة بالّصورنة والرّمزويّة. 
حيث إّن «االنتقال من افرتاض صدق «إذا كان الجّو ماطرا فزيد مسافر»، و«الجّو ماطر» معا، 
إىل صدق «زيد مسافر» ال يحتاج إىل اعتبار ماّدة القضايا املوضوعة من جهة مطابقة مضمونها 

1 - انظر: عادل فاخوي، املنطق الّرياّيض، 140. 
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الّنتيجة  للواقع، بل فقط إىل املقارنة بني صوريتّ القضيّتني األوليّني، أي «ب       ج» و«ب»، وبني صورة 
«ج»»(1). 

واملنطق  واللغة  الفكر  عليها إلصالح  اعتمدوا  قياسيّة  بديهيّات  الّرياّيض  املنطق  أصحاب  وضع   
واملعنى، مثل بديهيّة راسل: «(ب     ب)        ب» أو بديهيّة كارناب: «( ـــــــ  ب       ب)        ب»، بيد 
أنّك لو استبدلت بهذه البديهيّات الرّمزيّة قضايا لفظيّة لبدت تفاهتها املعنويّة، فأنت لو استبدلَت يف بديهيّة 
راسل «(ب     ب)      ب» الرّمز «ب» بالقضيّة «الطّالب ناجح» ألصبحت البديهيّة كام ييل: «إذا كان إّما أن 
يكون الطّالب ناجحا أو ناجحا فهو ناجح». ولو استبدلت يف بديهيّة كارناب «( ـــــــ ب      ب)       ب» 
الرّمز «ب» بالقضيّة «الّشمس مرشقة» ألصبحت البديهيّة كام ييل: «إذا مل تكن الّشمس مرشقة فالّشمس 

مرشقة إذا كانت الّشمس مرشقة»(2).
هذه البديهيّات القياسيّة التّافهة املعنى، وكّل ما قّعده املنطق الّرياّيض من قواعد تقيض بإحالة    
املنطق إىل علم رياّيض صارم، ومن معايري تحتّم ترميز كّل لفظة لغويّة، يؤول بنا إىل أن نّرصح بأّن املنطق 
الّرياّيض منطق ال صلة له، ال من قريب وال بعيد، ال باللغة وال باملعنى وال بالفكر وال باملنطق. فإذا سلّمنا بأّن 
الفكر واللغة واملنطق ذات عالقة حميمة يتكامل املعنى بها، وإذا سلّمنا بأّن املنطق- كونه علام فكريّا- سيّد 

املعنى ومرشده، اتّضح لنا أّن املنطق الّرياّيض المعنوّي. 

د – موت املعنى وانحراف املنطق عن هدفه: 

قد أتعب الفكر صاحبه، أشقاه بكرثة املعارف، دّوخه بأسئلة ال جواب لها، فأراد اإلنسان   
إّال بالفكر  أنّه ما قّعد قواعد هذا العلم  أن يلتقط فكره، وأن يقيّده بقوانني، فوضع املنطق، غري 
الذي أراد أن ينظّمه به، فغدا كأنّه يُنظِّم فكره بفكره، وهو ال يفعل سوى ذلك. وقد استطاع فكر 
اإلنسان أن ينظّم نفسه بقواعد علم املنطق التي وضعها، ولكن ملّا كان الّصانع موضوع ما صنعه 
كانت الّصناعة مرتّهلة بحاجة ألن تُقوَّم، وملّا كانت قوانني املنطق متّصلة باللغة والواقع ومتصارعة 
والّنسبيّة،  التّعارض  بشباك  وسقطت  قوننته،  إىل  سعت  الذي  الفكر  عن  قليال  بعدت  املعنى  مع 
أن ساهمت يف إصالح هذا  بعد  الفكر  إىل إصالح من  املنطق بحاجة  قوانني  عندها- حّقا- غدت 
األخري، ولكّن الفكر حبّذ حينها أن يكتفي بذاته ليُصلِح ذاته، فإذا به ينتحر. هذا االنتحار الفكرّي كان 

1 -  عادل فاخوي، املنطق الّرياّيض، 41. 
2 - انظر: هادي فضل الله، مدخل إىل املنطق الّرياّيض حساب القضايا واملحموالت، 178-179. 
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نتيجة اختيار الفكر أن يحرص نفسه بقوانني علم اتّفق أصحابه- ومنذ أقدم العصور- عىل أنّه علم محض 
فكرّي، ال صلة له ال بواقع وال بلغة وال مبعنى، وهو علم الّرياضيّات الذي اعتمده ديكارت أُّسا لبناء منهج 
فكرّي يبعد كّل البعد عن الخداع والوهم، كون الّرياضة خاوية من أّي خداع، ألن ال صلة لها مبا من شأنه 
أن يخدع اإلنسان يف فكره، وإنّك لتكاد ال تجد فيلسوفا إّال وهو عامل بهذا العلم، بل قد قال أفالطون: «من 

مل يدرس الّرياضيّات ال يدخل مجلسنا هذا». 
قد تذّرع أصحاب املنطق الحديث مبا كان للّرياضيّات فضل عىل الفالسفة يف تنظيم فكرهم، ومبا   
كان للمنطق التّقليدّي أخالط يف املعنى، يك يحّولوا املنطق إىل رياضيّات بحتة. ذلك أّن املنطق التّقليدّي 
لغة وواقع، ولن  لاللتباسات، ومرتنّحا بني  الفكر خاضعا  أّن هنالك معنى فسيبقى  للمعنى، وطاملا  حاّمل 
يصل أبدا إىل صالح فكرّي خالص. أّما الّرياضيّات فعلم ال سلطة للمعنى عليه، وال يقتيض سوى شحنات 
فكريّة خالصة، وألجل ذلك، وألجل تقويم املنطق القديم ومفاسده املعنويّة كان الزما أن يتحّول املنطق إىل 
ي هذا الحديث  رياضيّات، وأن تُخضع قوانينه إىل قوانينها. وهذا ما فعله أصحاب املنطق الحديث، إذ ُسمِّ
الّرياّيض قد خلع ثوب املعاين وأصبح عاريا، عاريا من كّل يشء سوى  منطقا رياضيّا، بيد أّن هذا املنطق 
الّرياضيّات البحتة، أي سوى ما للفكر وحده، ولكن، هل يصلح الفكر دون معنى؟ وهل تجري عمليّة التّفكري 

إن كان الفكر خاليا من املعاين؟ 
د علم املنطق لغاية إصالح الفكر، فقّرص املنطق التّقليدّي عن تأدية هذا اإلصالح، ملَ؟ ألنّه  قُعِّ  
امتأل مبغالطات معنويّة، وإلصالحه كان يجب أن نجري عمليّة تقومييّة للمعاين التي حدث الزّلل فيها، 
فننتج قواعد جديدة. هذه القواعد املعنويّة الجديدة سينتجها الفكر نفسه الذي أنتج قواعد معنويّة 
قدمية فزّل بها، حسنا، علينا أن نعتمد إًذا عىل أسس فكريّة ال معنى لها حتّى نصلح معاين املنطق، 
ولكننا عاجزون عن تنظيم املعنى يف الفكر بقوانني المعنويّة، ما الحّل إًذا؟ حّقا لسُت أدري! إّن ما 
ندريه أّن أصحاب املنطق الّرياّيض عجزوا عن إصالح املنطق، ال بل أفسدوه، ذلك أنّهم مل يعريوا اهتامما 
إىل املعنى يف محاولة تأدية غاية املنطق (تنظيم الفكر)، فاقترصوا عىل رموز رياضيّة خالية املعنى، 
وجعلوها أسسا للتّفكري الّصحيح. وملّا  كان الفكر ال ميارس عمليّة التّفكري إّال بلغة، غدت لغة الّرياضيّات 
الرّمزيّة لغة الفكر الوحيدة، وإذا ما أردنا من فكرنا أّال يفّكر إّال برموز الّرياضة، فاعلم أنّه لن يفّكر، 
ألن ليس لهذه الرّموز معنى، وما ليس له معنى ال يُفَهم وال يُنَقل وال يُفكَّر، اللهّم إّال أن يكون مجرّد 
وسيلة تعني الفكر عىل كيفيّة تنظيم املعاين فيه. ها هنا يحّق لنا أن نرصخ معلنني موت املعنى: إّن 
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املعنى قد مات يف منطق الّرياضيّات ، فاصنعوا منطقا جديدا! 
فكر اإلنسان مستودع من املعاين، وكانت مهّمة املنطق التّقليدّي أن ينظّم هذه املعاين الفكريّة   
إذ ما عادت ممثّلة  الّرياّيض فتحّولت غايته وانحرفت،  املنطق  أّما  الفكر إخراجا خاطئا،  يُخرجها  حتّى ال 
بضبط معاين الفكر، بل بإفراغ الفكر من املعاين. قد سعى املنطق الّرياّيض نحو «تجريد فكرّي خالص، نحو 
بيان الّصورة الفكريّة عارية من كّل ماّدة وخالية من كّل موضوع ذي قوام خارج الّذهن. وإذا كانت هذه 
هي غاية املنطق الّرياّيض، فال مناص إًذا من أن يرمتي يف أحضان العلم الذي ميثّل هذا االتّجاه نحو التّجريد 
املطلق إىل أعىل درجة، أال وهو العلم الّرياّيض. فاستعار املنطق الحديث من الّرياضيّات مناهجها وأساليب 
عملها وطبّقها عىل موضوعه الخاّص، إن كان له حّقا موضوع خاّص... فاملنطق الّرياّيض قد وصل به التّجريد 

وتطبيق التّفسري الكّمّي حّدا جعل االختالف بينه وبني املنطق الّصوري واضحا، بل وكبريا...»(1). 
العلّة  املنطق،  علم  تقعيد  سبب  أّن  أي  معانيه،  به  ليوّضح  إّال  قدميا  منطقه  الفكر  وضع  ما   
يعّرب  أن  يريد  فيام  املعاين  تجلية  عىل  الفكر  مقدرة  تحقيق  يف  تتمثّل  تدارسه،  من  الغاية  تأسيسه،  من 
عنه، فتوضيح املعاين وقوننة ألفاظها يف الفكر كانت الغاية القصوى لوالدة علم املنطق. لكّن غاية املنطق 
املعنويّة هذه تبّدلت لدى أصحاب املنطق الّرياّيض، فتحّول املعنى عندهم من كونه جوهرا للمنطق إىل 
كونه عائقا أمام التّفكري املنطقّي، لذا سعى الّرياضيّون إىل نزع املعنى من املنطق، فمزّقوا املعنى واملنطق 
لشّدة التصاقهام ببعضهام بعضا، فامت املعنى واحترض املنطق، وُحوِّلت قوانينه إىل قوانني رياضيّة، وذاب 
يف علم الّرياضيّات. فضال عن أّن املنطق الّرياّيض مل يكن إّال علام تجريبيّا عقد عهدا مع املحسوسات، لكونه 
كافرا بكّل مجرّد، واملعاين مجرّدة. وبدأ املنطق يبعد قليال قليال، خطوة خطوة عن الفكر، فال أبقى املنطق 
معاٍن وال أبقى أفكارا. وعىل ذلك- وبتعبري رشيد صالح- «مل يعد املنطق علم قوانني الفكر بأيّة حال من 

األحوال»(2). 
                                                                                   

1 - عبدالرّحمن بدوي، املنطق الّصورّي والّرياّيض، 252. 
2 - رشيد الحاج صالح، املنطق واللغة واملعنى يف فلسفة فتجنشتني، 18.
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الخامتة

يف املعنى تكمن أزمة الفلسفة، وأزمة العلوم كلّها، وأزمة اإلنسان يف وجوده، فام األفكار التي   
يحملها اإلنسان يف ذهنه سوى معاين الكلامت والجمل والقضايا واملشاهد التي انتقلت من خارج اإلنسان 
إىل داخله، وبهذا االنتقال تتّم عمليّة الفهم الذي غالبا ما يكون خاطئا، سوء فهم ملا قيل وفُكِّر. إّن فهم 
كلّنا  إنسانا.  كونه  ماهيّة  قيمته، مستوى فكره،  انتامءه،  يحّدد  يحّدد هيكليّة حياته،  له  يقال  ملا  اإلنسان 
ندّعي أّن املعنى الذي فهمناه هو املعنى الحقيقّي ملا قيل لنا، وتكون حقيقة املعنى غري كّل ما فُِهم. نحن- 
البرش- َمن وضع اللغة، وضعناها بفكرنا، حشوناها معاٍن، معاٍن تُكوِّنت يف فكرنا، ثّم وضعنا لهذا الفكر 
قواعد يحتذيها حتّى ال يزّل يف فهم معاين اللغة. وكلّنا منلك عقال وفكرا، لكن اختلفت عقولنا يف تفكريها، يف 
استقبالها املعنى من اللغة، من فكر آخر ينقله بلغة، من فكر راعى قوانني املنطق، غري أنّه ال فكر وال لغة 
وال منطق استطاعت أن تقّوم املعنى وتوّحد فهمه لدى أصحاب الفكر  برّمتهم. إّن مرض اإلنسان هو املعنى، 
فالفكر محارص بلغة، هو من وضعها، ثّم فّكر بها، وضع له ولها منطقا، ضاع املعنى بني لغته ومنطقه، بحث 

الفكر عنه فأضاع نفسه، وبضياع الفكر ضاعت الفلسفة. 
إّن ما أردنا أن نصل إليه يف هذه الّدراسة هو انقاذ الفلسفة من املوت، ذلك أّن مشكلتها محض   
معنويّة، مشكلة معنويّة يف الفكر الفلسفّي ويف لغته ويف منطقه، مشكلة معنويّة كان عىل أحدنا أن يلفت 
االنتباه إليها، ويكشف عوراتها، ويقّدم حلوال لها، حلوال وتحليالت تحتاج إىل أن يُعاد الّنظر بها من اآلخر، 
املعنى،  حقيقة  إىل  لنصل  قّدمناها  دراسة  هذه  اعوجاجها.  م  ويُقوَّ أخطاؤها،  وتُنَقد  نواقصها،  ل  تُكمَّ وأن 
الحقيقة التي ال تتجّىل واضحة دون ربط عنارصها، ودون تصوير املشهد الكامل للمعنى. وإليك قاريئ نتائج 

دراستنا هذه التي ندعو أصحاب الفكر وأساتذته إىل أن ميّحصوها لنا:
إّما ألّن  غالبا مشّوهة،  كانت  بها  الفلسفي  الفكر  امتأل  التي  املعاين  إّن  أّوال:    
الفكر تجاوز بها حدوده فلم يحّصل فهمها، فأخرجها بلغة ال عالقة مبا فُكِّر فيه من 
معاين، فام جسدت اللغة تلك املعاين، وما كانت املعاين أهال ألن يُعربَّ عنها بلغة، وإّما 
ألّن ألفاظ اللغة- بقواعدها الّنحويّة- قّرصت يف نقل املعاين التي أنتجها الفكر. ويكون 
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بذلك قصور يف كّل من الفكر واللغة عن احتواء سائر املعاين، وملّا كانت املعاين ال تعدو أن تكون إّما فكريّة 
وإّما لغويّة، غدت املعاين التي يكّونها الفكر وتُعربِّ اللغة عنها تعبريا فكريّا واضحا هي ما ميكن أن ننعتها 

باملعاين، أّما ما سوى ذلك فليست من املعاين يف يشء.
ثانيا: للمنطق يد يف تصويب املعاين وتنظيمها يف الفكر، بيد أّن االنحراف املعنوّي يف الفكر ال    
يكون مرّده إىل انزياح فكرّي عن قوانني املنطق، ذلك أّن هذه القوانني نفسها كان العجز يكتنفها يف التّعبري 

عن كّل معنى، سيّام أّن كثريا من قوانينها وقضاياها كانت فارغة من املعاين. 
ثالثا: إّن مسألة صلة ألفاظ اللغة مبعانيها ومدلوالتها الواقعيّة حيويّة مطّاطة، سيفشل يف فهمها   
كّل من أراد أن يحرصها يف حيّز من أحيازها، وإّن كّل التّفسريات التي فّرست كيفيّة ارتباط اللفظ باملعنى 
صحيحة بقدر، وإّن الجمع فيام بينها جمعا موضوعيّا من شأنه أن يكشف لنا حقيقة هذا االرتباط كشفا ال 

يواريه خلل. 
رابعا: عىل املنطق والّنحو أن يتكاتفا يف عمليّة إنتاج املعنى، ذلك أنّه يف كّل من العلمني التباسات   

ال تجد توضيحا لها إّال يف العلم اآلخر.
خامسا: إّن حرص املعاين الّصائبة يف دائرة املنطق ال ميّت إىل املنطق بصلة، كون أّن املعنى واسع   
إىل درجة أنّه قادر عىل التّالعب بألفاظ اللغة تالعبا تحتار اللغة نفسها عن استيعاب ما يحصل بألفاظها، 

فاملعنى أوسع من أن تحيطه قوانني منطقيّة أو قواعد لغويّة.
سادسا: إّن الهجوم الذي تلّقته الفلسفة يف عصورها األخرية والّنفور الذي شهدته من أصحابها     
مرّده إىل اللغة التي عّربت بها عن معاين مسائلها، وإىل املسائل التي ما كان عليها أن تحاول التّعبري عنها 
أصال. وعىل الفلسفة يك تحيا من جديد أن تتناول معاٍن من شأنها أن تُتَناول، وأن تلتزم لغة واضحة تناسب 

املعاين التي توّد التّعبري عنها. 
الرّمزي منطق مجرّد من أّي معنى، حاول أصحابه  الّرياّيض أو  اليوم باملنطق  سابعا: ما يُعرَف   
أن يصّوبوا به ما انتكس فيه املنطق القديم، فنّكسوا منطقهم، إذ اعتربوا املعاين بحّد ذاتها ال معنى لها يف 

املنطق، فأصبح املنطق معهم علام رياضيّا تنهش الرّموز معانيه.
الّنتائج  إليه دراستنا، آملني أن تؤخذ هذه  انتهت  نتائج عريضة تلّخص ما  تلك    
بعني االعتبار لبناء فكر جديد للفلسفة، وإلعادة تشييد لغة توّضح ما أفسدته لغة الفالسفة 
من معاٍن، ولتحييز منطق الّرياضيّات عاّم تريد الفلسفة التّعبري عنه، يك تصبح الفلسفة 
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علام يُقرأ فيُفَهم، ويُدرَّس فيُدرَس، ويُعلَّم فيُعلَم، ولتُعلَم فائدة الفلسفة ووظيفتها يف حياة الفرد واملجتمع 
والحضارة. آملني أيضا أن تتّجه أقالم الفكر نحو عملنا هذا متحيصا وتصويبا وتقييام وتقوميا، لعّل معارف 
تتكّشف لنا كّنا قد عجزنا عن الوصول إليها. وبعد، فنحن اليوم يف عرص ُوضعت فيه الّسكاكني عىل رقبة 
جّل  يف  الجهاالت  من  البرشيّة  أنقذ  الذي  البطل  وتعود  املوت  من  الفلسفة  ستنجو  فهل  الّنظرّي،  الفكر 
عصورها؟ وهل الّصالح املعنوّي يف عنارص التّفلسف (الفكر واللغة واملنطق) مؤّهل متاما ألن يعيد قيمة 

الفلسفة كام كانت يف عصورها القدمية؟ 
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ثبت املوضوعات

 7 املقّدمة         
الفصل األّول 

فلسفة الفكر وجدلّياته املعنويّة 

 25 املبحث األّول: الفكر والفلسفة واملعنى      
25 أ – الفلسفة علم فكرّي غايته املعنى      
29 ب – املعاين الفكريّة بني الواقع وامليتافيزيقا      
36 ج – فحص معنوّي للفكر الفلسفّي      
40 املبحث الثّاين: املعنى بني الفكر واللغة      
40 أ – أهّميّة عالقة الفكر باللغة يف توليد املعاين     
45 ب – ما سبب انحباس املعنى يف الفكر?      
50 ج – بيان حدود الفكر واللغة       
57 املبحث الثّالث: منطق الفكر واملغالطات الفكريّة     
57 أ – علم املنطق واإلصالح الفكرّي       
61 ب – عندما ينحرف الفكر عن قوانني املنطق      
61 ج – األزمة املنطقيّة ملعاين الفكر       

الفصل الّثاين

املعاين واملدلوالت يف اللغة وفلسفتها

69 املبحث األّول: ما عالقة األلفاظ مبعانيها?      
69 أ – اللغة صوت الواقع وصورة الفكر      
75 ب – اعتباطيّة الّدال اللغوّي ومدلوله      
80 ج – املعنى الثّابت واملعاين املتحّولة      
83 د – نسبيّة األلفاظ واملعاين       
91 ه – اللغة الّصفر والمعنويّة األلفاظ      
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95 و – امليتا لغة دالّيّة وامليتا معنى       
100 املبحث الثّاين: املعنى بني اللغة واملنطق      
100 أ – منطق املعنى يف نَْحو اللغة       
103 ب – انحدارات املعنى يف علم الّنحو      
106 ج – حاجة علم الّنحو إىل املنطق       
110 د – حاجة علم املنطق إىل لغة نحويّة      
113 ه – لغة البالغة ومنطق املعنى       
118 املبحث الثّالث: املشكلة اللغويّة يف الفلسفة      
118 أ – لغة الفلسفة وفلسفة اللغة       
121 ب – البحث عن معنى يف اللغة الفلسفيّة      
124 ج – حاجة الفلسفة إىل إعادة الّنظر يف لغتها      

الفصل الّثالث 

فلسفة املعنى يف املنطق الّتقليدّي والّرياّيض

129 املبحث األّول: العجز املعنوّي يف املنطق التّقليدّي     
129 أ – التباس املعاين يف الحدود واملفاهيم واملاصدقات     
133 ب – محدوديّة التّعاريف املنطقيّة يف تبيان املعنى     
137 ج – المعنويّة قضايا املنطق يف أقسامها وصدقها     
142 د – مغالطات املعنى يف قياسات املنطق      
148 املبحث الثّاين: املنطق الّرياّيض ونهاية املعنى      
148 أ – هل للرّموز الّرياضيّة معنى ومدلول?      
150 ب – اختناق املعنى يف داّالت القضايا      
153 ج – الحصار املعنوّي يف صدق القياسات الّرياضيّة     
155 د – موت املعنى وانحراف املنطق عن هدفه      
159 الخامتة         
163 قامئة املصادر واملراجع        
167 ثبت املوضوعات        
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